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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในความสําเร็จของการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ตอทานรองศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ท่ีไดกรุณาสละเวลาเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และไดโปรดใหคําแนะนําปรึกษาและช้ีแนะเปนอยางดีตลอดระยะเวลาท่ีผูเขียนไดทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ 

นอกจากทานอาจารยท่ีปรึกษาแลว ผูเขียนใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอทาน 
ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร  ท่ีไดกรุณาใหเกียรติเปนประธาน ทานรองศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ 
ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล และทานอาจารยชาญเชาวน ไชยานุกิจ ท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานเพ่ือ
เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของผูเขียน 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณนางสุวรรณ ศรีณัฐกุล มารดา ผูใหกําเนิดผูเขียน ท่ีเปนผูใหการ
อุปการะเล้ียงดูอบรมส่ังสอนและเปนผูใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาสําหรับผูเขียนตลอดมา 
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานของผูเขียนท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีไดประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียน ขอขอบคุณ คุณยศวริศ ศรีไพบูลย คุณธนา แสงพิทักษ ท่ีชวย
ผูเขียนในการคนหาขอมูลในสวนภาษาไทย และเปนแรงกายแรงใจท้ังใหความอนุเคราะหในดาน
ตางๆ  แกผูเขียนดวยดีเสมอมา และคุณสิริกร จันทรดี ท่ีเปนผูชวยคนและแปลขอมูลในสวน
ภาษาอังกฤษแกผูเขียน  หากปราศจากบุคคลท้ังหลายน้ี วิทยานิพนธฉบับนี้คงสําเร็จไปไดดวยความ
ยากลําบาก และขอขอบคุณผูมีน้ําใจอีกหลายทานท่ีคอยเปนกําลังใจใหผู เ ขียนสามารถทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้จนลุลวง 

ประโยชนใดท่ีผูอานไดรับจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูเขียนขอมอบคุณความดีทุกประการแด 
มารดา ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานของผูเขียน เพราะหากปราศจากบุคคลเหลานี้แลว 
ผูเขียนคงมิอาจทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไปได และหากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอ
นอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 

 
         วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาถึงการกระทําความผิดฐานดูหม่ินตอ
บุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทาง เนื่องจากการกระทําความผิดฐานดูหม่ินนั้นเปนการกระทําความผิด
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ซ่ึงเกิดข้ึนไดโดยงาย และในปจจุบันไดมีการนํา
เคร่ืองมือส่ือสารชนิดตาง ๆ มาใชในการกระทําความผิดในลักษณะท่ีเปนการดูหมิ่นผูอ่ืน 

วิธีการวิจัยในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาถึงความหมายของ
คําท่ีบัญญัติเอาไวในกฎหมาย แนวความคิดและหลักเกณฑเกี่ยวกับความผิดฐานดูหม่ินเปรียบเทียบ
กับความผิดฐานหม่ินประมาท ตลอดจนเจตนารมณของกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมา ศึกษาถึงประวัติ
ความเปนมาของการบัญญัติความผิดฐานดูหม่ินจากเอกสารทางประวัติศาสตรและศึกษาการบังคับ
ใชกฎหมายอาญาในประเทศไทยจากเอกสารในปจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวความคิดและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับความผิดฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทในตางประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศไทย แลว
วิเคราะหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 กับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และ
ปญหาจากการบังคับใชกฎหมาย 

ผลการวิจัยพบวา เม่ือไดวิเคราะหถึง แนวความคิด หลักเกณฑ ประวัติศาสตรความ
เปนมา และเจตนารมณของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 แลว พบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น มิได
เกิดจากความคลุมเครือไมเหมาะสมของบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะนํามาปรับใชกับการกระทํา
การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทาง แตเปนปญหาของการตีความกฎหมายท่ีตีความ
เครงครัดจนมิไดนึกถึงเจตนารมณอันแทจริงของกฎหมาย นอกจากปญหาของการตีความกฎหมาย
แลว ยังมีปญหาของความเห็นท่ีแตกตางกันของนักกฎหมายในการพิจารณาถึงส่ิงท่ีกฎหมายมุง
ประสงคจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
393 นี้ ดังนั้น ในการแกไขปญหาดังกลาวสมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตีความกฎหมายตามตัวอักษร
และตามเจตนารมณของกฎหมายควบคูไปดวยกัน และพิจารณาวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ีจะ
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คุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินตามมาตรา 393 แหงประมวลกฎหมาย
อาญานั้น คือ “เกียรติ” 

ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะสามารถนํากฎหมายท่ีมีอยูมาปรับใชกับลักษณะของการกระทําความผิดท่ี
แปรผันไปตามความเจริญของสังคมไดมากยิ่งข้ึนโดยท่ีไมตองมีการแกไขกฎหมาย จึงควรตีความ
กฎหมายตามตัวอักษรและตามเจตนารมณของกฎหมายควบคูไปดวยกัน 
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study the offence of insult to a person at distance because the 
offence of insult is criminal according to Section 393 of the Penal Code which is easily taken 
place and nowadays all kinds of telecommunication tools have been used to commit an offence in 
the form of insult to another person. 

This thesis is documentary research by which the definition of words prescribed in 
the law, concepts and principles relating to the offence of insult are studied to compare with the 
offence of defamation. The study includes the intention of the law created, historical background 
of imposing the offence of insult from the historical documents and the enforcement of criminal 
law in Thailand from the presently existing documents.  It also includes the concepts and 
principles relating to the offence of insult and defamation in other countries comparing to 
Thailand. Then, the enforcement of Section 393 of the Penal Code is analyzed with the current 
situations and problems arising from the law enforcement. 

 From the study, when analyzing the concepts, principles, historical background and 
intention of Section 393 of the Penal Code, it is found that the existing problems do not derive 
from uncertainty or impropriety of legal provisions applied with the insult to a person at distance, 
but it is the problem of legal interpretation which is too strict regardless of the true legal intention. 
Apart from the problem of legal interpretation, there are different opinions of lawyers to consider 
what the law aims to protect or legal morality for the legal provision of this Section 393 of the 
Penal Code. Therefore, to redress the said problems, it is utmost appropriate to interpret the law in 
accordance with the literal meaning of words together with the legal intention and to consider that 
what the law aims to protect or the legal morality of the offence of insult according to Section 393 
of the Penal Code is “Honor”. 
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In order to be able to apply more existing laws with the nature of wrongdoings which 
are variable in accordance with the social development without any legal amendment, it is 
appropriate to interpret the law in accordance with the literal 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาของการศึกษา 
         ในยุคสมัยของสังคมประชาธิปไตยในปจจุบัน สิทธิเสรีภาพในหลาย ๆ ประการลวน
แลวแตเปนสุดยอดส่ิงท่ีมนุษยทุกคนลวนปรารถนาท้ังส้ิน สิทธิเสรีภาพประการหนึ่งก็คือ สิทธิ
เสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดของตนออกมาเพ่ือใหผูอ่ืนรับรูโดยผานการส่ือความหมายดวยวิธีการ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนการพูด การเขียน การพิมพ เปนตน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 39 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพดังกลาวเอาไว โดยหามมิใหมีการจํากัด
เสรีภาพของบุคคลในอันท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนผานการสื่อความหมายดวยวิธีการตาง ๆ 
เวนแตจะกระทําเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียงของ
บุคคล และสิทธิอยางอ่ืน ๆ ของบุคคล ท้ังนี้เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจนเกินขอบเขตบอยคร้ังเปนการลวงละเมิดตอ
สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เกียรติยศ ช่ือเสียงของผูอ่ืน 

 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human dignity) เปนศัพทใหมท่ีเพิ่งไดรับการบัญญัติเอาไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  มนุษยเรานั้นมีอารยธรรมและวัฒนธรรม  รวมถึงการเปนผูท่ีมีจิตใจสูง  
คําวา  “มนุษย”  นั้น  มาจากคําวา  “มน”   แปลวา  “ใจ”  กับ  “อุษย”  แปลวา “สูงสง”   ดังนั้นคําวา  
“มนุษย”  จึงมีความหมายวา  “มีจิตใจสูง”  มีจิตใจท่ีเปนอารยะ อันเปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยเรานั้นตาง
จากสัตวโลกท้ังปวง  สําหรับคําวา “ศักดิ์ศรี” (dignity) มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “เกียรติศักดิ์”1 
ซ่ึงหมายถึง “เกียรติ (honor)  หรือ เกียรติตามฐานะของแตละบุคคล”2  ดังนั้น การปฏิบัติตอมนุษยจึง
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกปฏิบัติอยูเสมอ  ไมสมควรอยางยิ่งท่ีจะการกระทําตอ
มนุษยเยี่ยงสัตว  หากเปนเชนนั้นแลวการกระทําดังกลาวจึงสมควรไดรับการประนามและตอตาน  
รวมถึงควรที่จะไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญอีกดวย  พระราชนิพนธโคลงสุภาษิตบทหนึ่ง
กลาวเอาไววา  “มโนมอบพระผูเสวยสวรรค แขนมอบถวายทรงธรรมเทอดหลา ดวงใจมอบ

                                                           

          1ราชบัณฑิตยสถาน.  (2538).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  หนา 780. 
2แหลงเดิม.  หนา 155. 
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 เมียขวัญและแม เกียรติศักดิ์รักของขา มอบไวแกตัว” เกียรติศักดิ์ ก็คือศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยซ่ึงมีการกลาวอางถึงวาเปนสิทธิเฉพาะตัวท่ีพึงสงวน3 

 เราจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ก็ไดบัญญัติ
เพื่อใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเอาไวดวยเชนกัน โดยไดบัญญัติเอาไวในมาตรา  4  วา  
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ยอมไดรับความคุมครอง”   จึงอาจตีความได
วาเปนการบัญญัติใหความคุมครองในเร่ือง เกียรติของบุคคลเอาไว  เพราะเหตุท่ีศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยนั้นมีเกียรติรวมอยูดวย4  ถึงแมวาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้  จะมีกรรมาธิการบางคนเสนอความเห็นใหตัดคําวา  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  ในมาตรา 4 
ออก เพราะเห็นวาไมมีความหมาย แตคณะทํางานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ยังเห็นวา  
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  เปนหลักภารดรภาพ ซ่ึงเปนหลักหนึ่ง คือ หลักสิทธิเสรีภาพ และหลัก
ภารดรภาพ แมจะเห็นวา คําวา “ศักดิ์ศรี” ไมใชเร่ืองเกียรติยศ ก็ตาม5  

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 34 ยังบัญญัติให
ความคุมครองบุคคลในเร่ืองเกียรติยศและช่ือเสียงเอาไวดวยวา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว 
เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความรับความคุมครอง” และในวรรคสอง
บัญญัติวา “การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอัน
เปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศช่ือเสียงหรือความเปนอยู
สวนตัว จะกระทํามิไดเวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชน” อันเปนการยืนยันถึงเจตนารมณ
ของกฎหมายท่ีจะปกปองคุมครองช่ือเสียงของบุคคลมิใหถูกผูใดกระทําละเมิดหรือกระทบกระท่ัง
อีกดวย 

  “เกียรติ” เปนสวนหนึ่งหรือรูปการอันหนึ่งของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีมนุษยทุกคนมี
อยูเนื่องจากความเปนมนุษย เปนคุณคาท่ียอมรับนับถือท่ีมนุษยมีอยู เกี่ยวเนื่องกับความสมบูรณทาง
จริยธรรมของเขา และเปนขอเรียกรองอันสืบเนื่องมาจากศักดิ์สวนบุคคลซ่ึงผูอ่ืนตองใหความเคารพ 
แมมนุษยจะมีความแตกตางในทางสังคมแตมนุษยทุกคนก็มีเกียรติเทากัน การละเมิดเกียรติเปน
ความผิดในทางอาญา เพราะเกียรติเปนคุณคาพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับมนุษยที่สูงสงจึงไดรับการ
ยกระดับข้ึนเปนคุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญาดวย “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” เปนท่ีมา
ของ “คุณคาพื้นฐาน” (Grundwert หรือ basic value) ท่ีเกี่ยวของกับมนุษยในทางสวนตัว การกระทํา

                                                           

 3เดโช สวนานนท.  (2541).  คําอธิบายศัพท:รัฐธรรมนูญ.  หนา 66-67.  
 4คณิต ณ นคร ก (2545).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 126. 
 5มนตรี รูปสุวรรณ.  (2542).  เจตนารมณรัฐธรรมนูญ.  หนา 61-64. 
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ตอคุณธรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณคา (Wert หรือ value) ท่ีเกี่ยวของกับมนุษยในทาง
สวนตัวจึงถือวาเปนการกระทําท่ีละเมิด ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท้ังส้ิน6 

 โดยปกติการกระทําความผิดอาญาเปนการกระทําท่ีฝาฝนหรือละเมิดตอบทบัญญัติของ
รัฐในอันท่ีจะรักษาความสงบเรียบรอย ซ่ึงการกระทําความผิดนี้ผูกระทําควรจะไดรับการลงโทษ 
ความชอบธรรมอยูท่ีวาผูกระทํารูวาเปนความประสงคของสังคมที่ตองการตําหนิเขา การกระทําซ่ึง
เปนการแสดงออกและกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดตอเกียรติรูปแบบหน่ึงคือ การกลาวคําพูด
หรือการกลาววาจา7 การส่ือสารพื้นฐานชนิดหนึ่งท่ีมนุษยใชในการติดตอส่ือสารระหวางกันมา
ตั้งแตโบราณท่ีแตเดิมมนุษยยังไมมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเทาใดนัก คือ การสนทนาดวยการ
กลาววาจา เม่ือมนุษยเร่ิมมีวิวัฒนาการข้ึนการติดตอส่ือสารของมนุษยจึงมิไดจํากัดแตเฉพาะการ
กลาววาจาเทานั้น จากการที่ตองมีการพบปะพูดคุยดวยตนเอง พัฒนาเปนการใชจดหมาย ไปรษณีย 
ตอมาเ ร่ิมมีโทรศัพทใชในบาน  (Telephone) เ ม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาข้ึนมีระบบ
โทรคมนาคมท่ีดี มีดาวเทียม มนุษยก็พัฒนาขีดความสามารถในการติดตอส่ือสารข้ึนไปอีก 
โทรศัพทมือถือ (mobile) ท่ีนอกจากจะสามารถใชในการพูดคุยแลว ยังสามารถสงและรับฝาก
ขอความ (messages) ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนขอความแบบเสียง (voicemail box) และขอความแบบตัวอักษร
(shot message) มีการใชคอมพิวเตอร (computer)สงขอความถึงกันในรูปของจดหมายไปรษณีย
อิเลคทรอนิคส (E-mail) นอกจากนี้ยังสามารถทําการประชุมหรือพูดคุยกันผาน V.D.O. conference 
ท่ีสามารถมองเห็นคูสนทนาไดในขณะนั้น ปจจุบันมนุษยจึงสามารถติดตอกันไดทันทีทุกท่ีและทุก
เวลาโดยระยะทางมิใชอุปสรรคในการติดตอส่ือสารอยางเชนในอดีต ปญหาการติดตอส่ือสารเพราะ
ความหางไกลกันโดยระยะทางก็หมดไป  

 ประเทศไทยรับระบบการส่ือสารในรูปแบบอินเตอรเน็ตมาใชเพียงแคชวงทศวรรษท่ี
ผานมา และเพิ่งแพรหลายเม่ือไมกี่ปมานี้ เอง สังเกตไดวาในปจจุบันธุรกิจสมัยใหมตางใช
อินเตอรเน็ตมาชวยในการส่ือสาร ไมวาจะเปนการติดตอกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิค (E-mail) หรือ
แมแตการสรางเว็บไซตเพื่อเผยแพรกิจการหรือดําเนินธุรกิจของตนกับประชาชนหมูมาก ความ
แพรหลายของอินเตอรเน็ตนั้นไมไดมีอยู เพียงแคในวงการธุรกิจสมัยใหมเทานั้น  หากแต
อินเตอรเน็ตยังเขาไปมีอิทธิพลตอคนรุนใหมในปจจุบันอยางมากเชนกัน เราพบวารานคาท่ี
ใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet café) เกิดข้ึนหลายแหงท้ังในกรุงเทพ ฯ และเมืองใหญ ๆ ซ่ึงท้ัง

                                                           

 6คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 126-129. 
 7เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  (2542).  การกระทําความผิดอาญาโดยวาจา : ศึกษากรณีขอบเขตความรับผิดและ

สภาพบังคับของความผิดฐานหม่ินประมาท.  หนา 6. 
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วัยรุนและวัยทํางานตางเขาไปใชบริการกันอยางเนืองแนน จนอาจกลาวไดวาอินเตอรเน็ตเร่ิมเขามา
มีบทบาทมากข้ึนในวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยในปจจุบัน8 

 เม่ือเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีพัฒนาการท่ีกาวหนาข้ึนไปเชนนี้ยอมกอใหเกิดขอดีท่ีทํา
ใหมนุษยมีความใกลชิดกันมากข้ึนสามารถติดตอส่ือสารกันไดในทันทีแมอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลกัน 
ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการเช่ือมโยงโลกใหเขามาอยูใกลกัน อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี
ดังกลาวก็อาจเปนดาบสองคมไดเชนกัน หากการนําเทคโนโลยีการส่ือสารนั้นมาใชอยางไมถูกตอง
หรือนําไปใชในทางที่ผิด กลาวคือ ใชเคร่ืองมือส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดอาญา
ฐานตาง ๆ เนื่องจากการกระทําผิดอาญาบางลักษณะนั้นเปนการกระทําความผิดท่ีสามารถเกิดข้ึนได
โดยงาย และมีโอกาสเกิดข้ึนไดบอยคร้ังไมวาผูกระทําจะมีเจตนาหรือไมก็ตาม โดยเฉพาะลักษณะ
ของการกระทําความผิดท่ีกระทําโดยใชวาจา ซ่ึงเปนวัจนภาษา หรือการแสดงกิริยา ทาทาง หรือท่ีเรา
เรียกวา อวัจนภาษา เพื่อทําใหบุคคลฝายตรงขามรูสึกอับอาย ถูกดูถูก เหยียดหยาม ถูกดูหม่ิน ถูก
เกลียดชัง อันเปนการกระทําซ่ึงมีผลกระทบตอเกียรติของบุคคลฝายท่ีถูกกระทํานั้นเปนอยางยิ่ง ไม
วาผลกระทบนั้นจะเกิดข้ึนมากหรือนอย ผูกระทําก็หาไดมีสิทธิท่ีจะทําตอเกียรติของบุคคลอ่ืนนั้นให
มัวหมองไม ดวยเหตุนี้เองจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพื่อคุมครองเกียรติของบุคคลเอาไว ซ่ึง
สําหรับประเทศไทยเรานั้น ไดมีบทบัญญัติท่ีคุมครองเกียรติของบุคคลอยูในท้ังประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 กฎหมายอาญาเปนกฎหมายมหาชนประเภทหนึ่งวาดวยความผิดและโทษทางอาญา เพื่อ
การคุมครองปองกันมิใหเกิดมีการกระทําผิดตอมหาชนท่ัวไปและรักษาไวซ่ึงความสันติสุขในหมู
ชน9 นอกจากวัตถุประสงคในการรักษาไวซ่ึงความสันติสุขของหมูชน หรือเพื่อความสงบเรียบรอย
แลว ในแตละบทบัญญัติยังมีส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครองอยางแทจริงอีกประการหนึ่งดวย
เชนกัน โดยที่รัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการคุมครองเกียรติและชื่อเสียงของบุคคลในสังคมมิ
ใหมีการประทุษรายหรือละเมิดตอกัน จึงไดบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองปองกันไวเปนความผิด
ฐานดูหม่ินอันเปนความผิดซ่ึงบัญญัติอยูในหมวดของความผิดลหุโทษ และความผิดฐานหมิ่น
ประมาทซ่ึงหลัก ๆ ไดบัญญัติเอาไวอยูในหมวดความผิดเกี่ยวกับช่ือเสียง ท้ังความผิดฐานดูหม่ินและ
หม่ินประมาทนี้ ลวนแตเปนความผิดท่ีกระทบตอเกียรติท้ังส้ิน10  

 การดูหม่ิน (Insult) คือ การกระทําในลักษณะท่ีเปนการดูถูก เหยียดหยาม หรือสบ
ประมาทตอบุคคลนั้นโดยตรง อาจกระทําดวยวาจาหรือกริยาหรืออาจกระทําดวยท้ังวาจาและกริยา
                                                           

 8ปกปอง ศรีสนิท.  (2543, ธันวาคม).  “หมิ่นประมาททางอินเตอรเน็ต.”  บทบัณฑิตย, 56, 4.  หนา 29.    
 9สมชัย ทรัพยวาณิช.  (2529).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1. 
 10คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 126. 
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ประกอบก็ได ซ่ึงเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับความอับอายเสียหาย11 นอกจากนี้ยังหมายถึง การ
แสดงอาการเปนเชิงดูถูกวามีฐานะตํ่าตอย หรือไมดีจริงไมเกงจริง12  สวนการหม่ินประมาทนั้น 
(Defamation) คือ การใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง ถูกดู
หม่ินหรือถูกเกลียดชัง ทําใหผูถูกใสความเสียหาย ถูกผูอ่ืนนอกจากผูหม่ินประมาทรูสึกดูถูกดูหม่ิน
ลดคุณคาในชุมชนลง ขอความที่กลาวใสความถาไมกลาวตอบุคคลที่สามก็ไมเปนหม่ินประมาทแต
อาจเปนดูหม่ินในเม่ือกลาวซ่ึงหนาของผูนั้น ดูหม่ินอาจไมถึงข้ันเปนการหมิ่นประมาท แตหม่ิน
ประมาทอาจเปนการดูหมิ่นไปไดในตัวของมันเอง13  

 การดูหม่ินและหม่ินประมาทตามท่ีประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติเอาไวใหเปนการ
กระทําความผิดนั้น เปนเร่ืองเกี่ยวกับช่ือเสียงเกียรติยศ กฎหมายไดแยกการกระทําออกเปนการหม่ิน
ประมาท (Defamation) และการดูหม่ิน (insult) ซ่ึงในบางกรณีกฎหมายตองการลงโทษเฉพาะการดู
หม่ิน เชน ตามมาตรา 393 บางกรณีตองการลงโทษเฉพาะหม่ินประมาท เชน ตามมาตรา 326 และ
ในบางกรณีตองการลงโทษท้ังดูหม่ินและหม่ินประมาท เชน มาตรา 112 และมาตรา 13414 ความผิด
ฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทซึ่งบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่เปนบทบัญญัติท่ี
ตองการลงโทษเฉพาะการดูหม่ิน และเฉพาะการหมิ่นประมาทมีดังนี้ 

  (1)  ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใด ดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการ

โฆษณา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”   
 ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 นั้น กฎหมายไดบัญญัติ

ถึงลักษณะของการกระทําไวเปนสองสวน คือ การดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนากรณีหนึ่ง และการดูหม่ินผูอ่ืน
ดวยการโฆษณาอีกกรณีหนึ่ง  

 ความผิดฐานดูหม่ิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 นี้ ในปจจุบันเปนความผิด
รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถกระทําไดดวยการติดตอส่ือสารไมวาในรูปแบบใด ท้ังนี้เปนเพราะวาพื้นฐาน
ของการกระทําความผิดฐานนี้เกิดข้ึนจากการส่ือสาร ดังนั้น เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรืออุปกรณส่ือสาร
ใด ๆ ก็สามารถเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการกระทําความผิดฐานนี้ได เหตุท่ีกฎหมายไดบัญญัติความผิด

                                                           

 11สุปน พูลพัฒน.  (2515).  คําอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญา ตอน 5. หนา 535. 
 12ราชบัณฑิตยสถาน.  เลมเดิม.  หนา 308. 
 13พิพัฒน จักรางกูร.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิด

เก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเก่ียวกับการ
ปลอมและการแปลง ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดลหุโทษ.  หนา 270-271. 

 14ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก (2546).  หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 221. 
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ฐานน้ีข้ึนมานั้นเพื่อท่ีจะใหความคุมครองแกบุคคลในเร่ืองเกียรติ อันจะเปนการกระทบตอชีวิตการ
ดํารงอยูของผูถูกประทุษรายอันถือเปนคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้  

 เม่ือวิวัฒนาการทางการส่ือสารในปจจุบันสงผลใหการดูหม่ินและหม่ินประมาทผูอ่ืนนั้น
ไมจําเปนตองกระทําตอหนากันอีกตอไป แตสามารถกระทําไดโดยอาศัยเคร่ืองมือส่ือสารอยางอ่ืน
เปนส่ือกลางในการกระทําแทน เชนการสงจดหมาย (Letter) ไปถึงผูอ่ืนซ่ึงในจดหมายมีขอความดู
หม่ินผูนั้น หรือ การดูหม่ินผูอ่ืนโดยใชโทรศัพท (telephone) หรือการใชอินเตอรเน็ตสงขอความ  
(message) ซ่ึงเปนขอความดูหม่ินผูอ่ืนไปยังอีเมลสวนตัว (E-mail) หรือสงไปยังโทรศัพทมือถือ 
(mobile) ของผูนั้น หรือการใชโทรศัพทมือถือของตนสงขอความ (short message)  ไปยังเคร่ือง
โทรศัพทมือถือของผูอ่ืนรวมตลอดไปถึงการฝากขอความเสียง (voice message) ท่ีเปนขอความดู
หม่ินผูอ่ืนไวในเคร่ืองโทรศัพทมือถือของผูนั้น ซ่ึงเม่ือผูอ่ืนนั้นไดรับทราบขอความเหลานี้ไมวาจะ
ไดรับโดยเปดจดหมายออกอานก็ดี รับโทรศัพทท่ีมีผูอ่ืนโทรมาดูหม่ินก็ดี หรือรับโดยการเปด
ขอความในอีเมลสวนตัว หรือในเคร่ืองโทรศัพทมือถือของตนออกอานก็ดี หรือแมกระท่ังการไดรับ
ฟงขอความดูหม่ินจากผูกระทําท่ีฝากขอความเสียงไวในเคร่ืองโทรศัพทมือถือของตนก็ดี เหลานี้
ลวนแตทําใหผูไดรับเกิดความอับอาย รูสึกถูกดูหม่ินและถูกเหยียดหยามท้ังส้ิน 

 การใชเคร่ืองมือส่ือสารเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนจะมีวิธีการ
ใดบางท่ีจะทําใหผูท่ีตองตกเปนเหยื่อของการกระทําเหลานี้ไดรับความคุมครองและไดรับการ
เยียวยาความเสียหายอยางเหมาะสม ท้ังจะสามารถเอาผิดแกผูกระทําไดหรือไมเพียงใด บทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีพอจะเกี่ยวของกับปญหาดังกลาวมีเพียงเทาท่ีบัญญัติไวใน 
มาตรา 393 ซ่ึงอยูในหมวดความผิดลหุโทษ และบทบัญญัติในมาตราดังกลาวกฎหมายบัญญัติจํากัด
ไวแตเพียงการดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา นอกจากนี้เม่ือพิจารณาจากแนวคําพิพากษา
ของศาลไทยและความเห็นของนักกฎหมายไทยแลวจะเห็นวา การดูหม่ินตามมาตรา 393 นี้มี
องคประกอบท่ีสําคัญ    2   ประการคือ  

 1. ตองมีการกลาวดูหม่ินผูอ่ืน ซ่ึงหมายถึงการกระทําท้ังหลายไมวาจะโดยวิธีใดก็ตามอัน
เปนการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือ ทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย ขายหนา อันเปนการลดคุณคา และดู
ถูกเหยียดหยามผูถูกดูหม่ิน โดยผูดูหม่ินนั่นเอง     

 2. จะตองไดกระทําการดูหม่ินซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณาเทานั้น ซ่ึงแนวคําพิพากษา
ของไทยและความเห็นของนักกฎหมายไทยสวนใหญ ตีความ คําวา “ซ่ึงหนา” วามีความหมายถึง
ลักษณะของการกระทําท่ีเปนการดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาในขณะนั้น ท่ีวาการดูหม่ินตองกระทําซ่ึงหนา
นั้นมิไดหมายความวาจะตองดูหมิ่นตอหนาบุคคลนั้นโดยตรงแตเพียงอยางเดียว แตมีความหมายถึง 
การดูหม่ินตอบุคคลอ่ืนซ่ึงเขาสามารถจะไดยินถึงขอความท่ีดูหม่ินของบุคคลนั้นในขณะท่ีมีการ
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กลาวดูหม่ินดวย เชน ผูถูกดูหม่ินอยูหองติดกับผูดูหม่ิน หรือ ผูดูหม่ินกลาวดูหม่ินในขณะท่ีผูถูกดู
หม่ินหันหลังใหและกําลังเดินไป ในกรณีเชนนี้ถาผูถูกดูหม่ินไดยินขอความการพูดดูหม่ินนั้นจึงจะ
เรียกวาเปนการดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตราน้ี สวนคําวา “ดูหม่ินดวยการโฆษณา” นั้น   มีความ
หมายถึง    การดูหม่ินในลักษณะการปาวรองใหรูกันหลาย ๆ คน เพราะการโฆษณาตามมาตรา 393 
นี้ มีความหมายถึงการดูหม่ินในลักษณะการปาวรองใหรูกันหลาย ๆ คน  

 เม่ือพิจารณาจากหลักท่ีนักกฎหมายและคําพิพากษาของศาลฎีกาไดวางแนวไว จะเห็นวา 
การกระทําความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 393 ท่ีมิไดกระทําซ่ึงหนาในขณะน้ัน หรือ
มิไดกระทําโดยการโฆษณาในลักษณะดังกลาว แตไดกระทําโดยใชเคร่ืองมือติดตอส่ือสารแทนน้ัน 
จะไมเขาขายเปนความผิดฐานดูหม่ิน ตามมาตรา 393 เลย และในทางอาญาก็ยังไมมีมาตรการเยียวยา
ท่ีเหมาะสมพอท่ีจะนํามาแกไขไดทันทวงทีตอยุคสมัยของโลกแหงการส่ือสารไรพรมแดนนี้ไดแต
อยางใด ดวยเหตุนี้เอง ผูเขียนจึงเห็นสมควรท่ีจะทําการศึกษาถึงปญหาและความเหมาะสมของ
สภาพบังคับทางกฎหมาย การตีความ และเจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมาย สําหรับความผิดฐานดู
หม่ินบุคคลธรรมดา   ตามมาตรา 393 วาสามารถท่ีจะตีความไปในทางคุมครองเกียรติ และศักดิ์ศรี
ของผูถูกกระทําในกรณีนี้ไดมากนอยเพียงใด และจะสามารถหาทางคุมครองใหครอบคลุมถึงสภาพ
ปญหาดังกลาวในปจจุบันไดหรือไม หรือจะตองมีการแกไขกฎหมาย หรือบัญญัติกฎหมายเฉพาะ
ข้ึนใหมอยางไร จึงจะสามารถคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดกวางขวางและทันตอยุคและสมัย
มากข้ึน 

  (2)  ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136  
 มาตรา 136 บัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะได

กระทําการตามหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ”  

 มาตราน้ีแยกการกระทําความผิดออกเปนสองกรณี คือ การดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทํา
การตามหนาท่ีกรณีหนึ่ง อันหมายความถึงการดูหม่ินเจาพนักงานขณะท่ีกระทําการตามหนาท่ีอยู 
เชน ดาตํารวจขณะยืนยาม โดยมูลเหตุจูงใจท่ีทําใหดูหมิ่นไมเปนขอสําคัญ แมดูหม่ินเพราะเกลียดเจา
พนักงานเปนการสวนตัวก็มีความผิดตามมาตราน้ี ในสวนท่ีเกี่ยวกับเจตนาผูกระทําตองทราบวา
บุคคลท่ีตนดูหม่ินอยูนั้นเปนเจาพนักงานและกําลังกระทําการตามหนาท่ีอยู อีกกรณีหนึ่งคือการดู
หม่ินเจาพนักงานเพราะไดกระทําตามหนาท่ี ซ่ึงหมายถึงสาเหตุท่ีทําการดูหม่ิน เปนเร่ืองของมูลเหตุ
ชักจูงใจ กลาวคือท่ีทําการดูหม่ินก็เพราะเจาพนักงานไดกระทําการตามหนาท่ีมาแลว แมขณะดูหม่ิน
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เจาพนักงานไมไดกระทําการตามหนาท่ี เชน โกรธท่ีตํารวจจับตนเม่ือเชาจึงมาดาตํารวจขณะท่ี
พักผอนอยูบาน ก็มีความผิดตามมาตรานี้15 

 ความผิดตามมาตราน้ีไมจํากัดวาจะตองดูหม่ินซ่ึงหนา หรือ ดวยการโฆษณาอยางดูหม่ิน
บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 393 ดูหม่ินลับหลัง หรือ ดูหม่ินตอบุคคลท่ีสามก็เปนความผิด เชน     
กํานันส่ังใหผูใหญบานไปจับจําเลย  ผูใหญบานไดใชราษฎรผูหนึ่งไปตามจําเลยอีกตอหนึ่งจําเลยไม
ยอมไปและพูดวา ผูใหญบานหมา ๆ เปนความผิดตามมาตราน้ีได ท้ังบุคคลท่ีถูกดูหม่ินนี้จะตองเปน
เจาพนักงาน คําวา “เจาพนักงาน” นี้ ไมมีบทนิยามไวในประมวลกฎหมายอาญา การที่จะถือวาผูใด
เปนเจาพนักงานหรือไม ตองพิจารณาดูวาผูนั้นไดรับแตงต้ังใหเปนเจาพนักงานตามกฎหมายหรือไม 
กลาวอีกนัยหนึ่ง ผูใดจะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย ผูนั้นจะตองไดรับการแตงต้ังโดยถูกตองตาม
หนาท่ี หรือมิฉะนั้นตองเปนผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีซ่ึงมีกฎหมายระบุไวเฉพาะเจาะจงใหถือวาเปน
เจาพนักงาน นอกจากนี้เจาพนักงานในท่ีนี้ คือ เจาพนักงานทุกฝาย ซ่ึงรวมท้ังเจาพนักงานฝาย
ปกครองและตุลาการ หรือศาล แตหากเปนการดูหม่ินผูพิพากษาหรือศาลในการพิจารณาคดีจะเปน
ความผิดตามมาตรา 198 และผูถูกดูหม่ินจะตองเปนเจาพนักงานอยูในขณะท่ีถูกดูหม่ินดวยถาขณะดู
หม่ิน ผูถูกดูหม่ินมิไดเปนเจาพนักงาน เชน พนจากราชการไปแลวแมไดเคยเปนราชการ และถูกดู
หม่ินเพราะไดกระทําการตามหนาท่ีมาแลวก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้16         

 (3)  ความผิดฐานดูหม่ินศาล หรือผูพิพากษา ในการพิจารณาพิพากษาคดี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 198 

 มาตรา 198 บัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณา หรือพิพากษาคดี 
หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงเจ็ด
ปหรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ”17  

 คําวา “ศาล” หมายถึง ศาลยุติธรรม หรือศาลอ่ืนในราชอาณาจักร เชน ศาลทหาร ศาลคดี
เด็กและเยาวชนเปนตน ดังนั้น ผูใดจะดูหม่ินสถาบันศาลไมได และ “ผูพิพากษา” คือ ผูมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นตน รวมท้ังดะโตะยุติธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงผูพิพากษาสมทบใน
ศาลคดีเด็กและเยาวชน กับผูท่ีรับเชิญเปนสํารองผูพิพากษาดวย หรือจาศาลท่ีไปเดินเผชิญสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 ก็ไดรับความคุมครองดวยแตเฉพาะท่ีไปเดิน
เผชิญสืบเทานั้น การดูหม่ินในท่ีนี้ไมจําตองทําในขณะท่ีมีการพิจารณาพิพากษาคดี อาจกระทํา

                                                           

 15หยุด แสงอุทัย ก (2544).  กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓.  หนา 44. 
 16สัญชัย สัจจวานิช ก (2515).  “หมิ่นประมาท-ดูหมิ่น.”  บทบัณฑิตย, 29, 3.  หนา 566. 
 17มาตรา 198 แกไขโดยขอ 5 แหงคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 41 (2519, 21 ตุลาคม).

ราชกิจจานุเบกษา. เลม 93, ตอนที่ 134.  หนา 146 (ฉบับพิเศษ).  
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หลังจากนั้นก็ได เชน ไมพอใจคําพิพากษาจึงโฆษณาคําดูหม่ินศาลในภายหลัง ก็ผิดฐานนี้ แตสําคัญ
ตองเปนการดูหม่ินในการพิจารณาพิพากษา ไมใชดูหม่ินตัวผูพิพากษาโดยไมกลาวถึงการพิจารณา
พิพากษา ซ่ึงจะไมเปนความผิดตามมาตรา 198 นี้ แตอาจเปนความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงานตาม
มาตรา 136 ได และการดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษานี้จะตองกระทําโดยมีเจตนาดูหม่ิน18  

     (4)  ความผิดฐานหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326-328 

 ตามมาตรา 326 เปนบทหลักของการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท กลาวคือ การ
กระทําโดยการใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน 
หรือถูกเกลียดชัง19 สวนตามมาตรา 327 เปนบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานหมิ่นประมาทผูตาย โดย
การใสความตามมาตราน้ี จะตองเกิดภายหลังจากท่ีผูถูกใสความถึงแกความตายและเปนเหตุใหบิดา 
มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายซ่ึงยังมีชีวิตอยูนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง และมาตรา 
328 เปนบทบัญญัติวาดวยความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณา กลาวคือ ความผิดฐานนี้ทําให
ผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน ถาการหม่ินประมาทน้ันไดกระทําโดยการโฆษณา คือ การทําให
เผยแพรสูสาธารณชนไมวาดวยวิธีใดก็ตาม20 

 นอกจากนั้นกรณีของบทบัญญัติซ่ึงตองการลงโทษท้ังการดูหม่ินและหมิ่นประมาทมี
ดังนี้ 

 (5)  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน ผูแทนของรัฐตางประเทศ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 134  

 มาตรา 134 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย ผูแทน
รัฐตางประเทศ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบหาป 
หรือปรับต้ังแตหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจําทังปรับ” 

 คําวา “ดูหม่ิน” ในมาตรา 112, 133 และ มาตรา 134 นั้นไดแก ลักษณะการกระทํา
ความผิดท่ีเปนการกระทําในลักษณะท่ีเปนการ สบประมาท ดูหม่ินเหยียดหยาม อันเปนใหไดรับ
ความอับอายเสียหาย แตไมจําเปนตองเก่ียวกับหนาท่ีราชการ หรือมีเหตุจูงใจแตอยางใด และไม
จําตองกระทําซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา ก็เปนความผิด21 

 

                                                           

 18 ปริญญา จิตรการนทีกิจ ก (2538).  เรียนรูกฎหมายใหลึก ความผิดฐาน หม่ินประมาท-ดูหม่ิน.          
หนา 63-64. 

 19 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 222. 
 20 แหลงเดิม.  หนา 226. 
 21 รชฏ เจริญฉ่ํา.  (2545).  กฎหมายอาญา (พิสดาร) ภาคความผิดเก่ียวกับเจาพนักงาน.  หนา 82-83. 
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 (6)  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน ราชาธิบดี ราชินี ราชสวามี รัชทายาทหรือประมุข
แหงรัฐตางประเทศ ตามมาตรา 133 

 มาตรา 133 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย ราชา
บดี ราชินี รัชสามี หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือ
ปรับต้ังแตสองพันถึงหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทหรือท้ังจําทังปรับ”  

 การหม่ินประมาทเปนไปตามความหมายในมาตรา 326 สวนดูหม่ินก็เปนไปตาม
ความหมายในมาตรา 393 แตมีโทษหนักกวา เพราะผูท่ีถูกหม่ินประมาทเปนบุคคลพิเศษ คือประมุข
ของรัฐตางประเทศท่ีมีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย22 

 (7)  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

 มาตรา 112 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย 
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
ปถึงสิบหาป” 

 ในการกระทําความผิดฐานนี้ คําวา “หม่ินประมาท” มีความหมายอยางเดียวกันกับท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 326 สวนคําวา “ดูหม่ิน” หมายถึงการแสดงการเหยียดหยาม ซ่ึงมีความหมาย
อยางเดียวกับท่ีบัญญัติไวในมาตรา 134, 136 และมาตรา 393 เชน ถมน้ําลายรด ซ่ึงความผิดตาม
มาตรา 112 นี้เปนความผิดพิเศษ ท่ีบัญญัติไวโดยคํานึงถึงฐานะของบุคคลที่ถูกกระทําตอโดยเฉพาะ 
ฉะนั้นบทบัญญัติมาตรา 329 ถึงมาตรา 331 ยอมนํามาใชแกความผิดตามมาตรานี้ไมได เพราะมาตรา
ท้ังสามบัญญัติไวสําหรับกรณีท่ีคนธรรมดาสามัญถูกหม่ินประมาท23 การท่ีมาตรา 112 บัญญัติรวม
ไวเพราะพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีพึงเคารพสักการะอยูในฐานะท่ีผูใดจะลวงละเมิดมิไดยอมอยู
เหนือการติชมใด ๆ ท้ังส้ิน พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค ก็เปนอุปกรณ
ประกอบสถาบันนั้นเชนเดียวกัน การกลาวถึงพระมหากษัตริยไมจําตองกลาวถึงตรง ๆ อาจกลาวถึง
ส่ิงท่ีมีความหมายถึงพระมหากษัตริยก็ได ศาลฎีกาไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาท่ี 2354/2531 วา 
พระบรมมหาราชวังเปนของพระมหากษัตริย ทรงสรางข้ึนไวเพื่อเปนท่ีประทับของพระองคและ
พระบรมราชินี เปนท่ีประสูติพระราชโอรสพระธิดา ดังนั้น ขอความท่ีจําเลยกลาวปราศรัยตอ
ประชาชนวาถาจําเลยเลือกเกิดไดจะเลือกเกิดมันใจกลางพระบรมมหาราชวังออกมาเปนพระองคเจา
นั้น แมจําเลยจะมิไดระบุช่ือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยชัดแจง ก็ยอมแปลเจตนาของจําเลยไดวาจําเลย
กลาวโดยมุงหมายถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และ
                                                           

 22ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 30. 
 23หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 22. 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารองครัชทายาท เปนการกลาวเปรียบเทียบวา 
พระองคมีความเปนอยูอยางสบายไมตองปฏิบัติภารกิจใด ๆ เวลาเท่ียงเสวยเสร็จก็บรรทมไปถึงบาย
สามโมง ตกตอนเย็นก็เสวยน้ําจัณฑอยางสบายอกสบายใจ ตางกับจําเลยซ่ึงเกิดเปนลูกชาวนาตอง
ทํางานหนักมีแตความยากลําบากเพราะเลือกเกิดไมได ถือไดวาเปนการใสความโดยประการท่ีนาจะ
ทําใหทรงเส่ือมเสียพระเกียรติยศ  ช่ือเสียง ถูกดูหม่ินเกลียดชัง แมการกระทําของจําเลยจะไมบังเกิด
ผล เพราะไมมีใครเช่ือคํากลาวของจําเลย จําเลยก็หาพนความรับผิดไม การกระทําของจําเลยจึงเปน
ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินพระมหากษัตริย พระราชินี และรัชทายาท ตามมาตรา 112”24      

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด หลักเกณฑ ขอบเขตความรับผิด และเจตนารมณท่ีแทจริง ของ
ความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา  
ในปจจุบันเปรียบเทียบความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินในกรณีพิเศษ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

3. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑการแกปญหาดังกลาวในกฎหมายตางประเทศ 
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไข และหามาตรการท่ีเหมาะสมกับการ
กระทําความผิดดังกลาวใหสามารถคุมครองบุคคลผูถูกดูหม่ินซ่ึงอยูหางโดยระยะทางไดครอบคลุม
และทันตอยุคสมัย       
 
1.3 สมมติฐาน 

 การกระทําความผิดอาญาฐานดูหม่ินผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 เปน
การกระทําท่ี เกิดข้ึนโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือระบบการติดตอส่ือสารสามารถทําไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและครอบคลุมท่ัวถึง เพราะการส่ือสารเปนส่ิงท่ีมนุษยใชเพ่ือเปนการแสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิด อารมณ และความตองการของตน จึงทําใหผูกระทําสามารถดูหม่ินผูอ่ืนไดงาย
ยิ่งข้ึนแมอยูหางไกลกันโดยระยะทางแตก็ทําใหผูท่ีถูกดูหม่ินรับรูถึงความรูสึกนึกคิด อารมณ และ
ความตองการของผูกระทําความผิดได การกระทําดังกลาวจึงเปนการกระทบตอเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีกฎหมายท่ีสามารถลงโทษผูกระทําความผิดโดยใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนไดเลย การนํากฎหมายท่ีมีอยูมาใชบังคับ

                                                           

 24รชฏ เจริญฉ่ํา.  เลมเดิม.  หนา 82-83. 
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ยังไมครอบคลุมถึงและยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงขอบเขตความรับผิด 
และหามาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับสภาพปญหากับความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนตอไป 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาเพื่อเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธในคร้ังนี้ จะไดกําหนดขอบเขตการศึกษาถึง
ลักษณะ แนวคิด หลักเกณฑและขอบเขตของความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืน เจตนารมณท่ีแทจริงของ
กฎหมาย และสภาพปญหาในปจจุบัน กับการตีความในประเด็นทางกฎหมายท่ีเปนปญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใชแกผูกระทํา และหลักเกณฑการแกปญหาดังกลาวในกฎหมายตางประเทศ
เพื่อนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหกับประเทศไทย 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยจะ
ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน   
ความเห็นของนักนิติศาสตร ตํารากฎหมาย คําพิพากษาของศาล วารสาร และ หนังสือบทความตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบและวิเคราะห ถึงขอคลายคลึงหรือขอแตกตางของ
การกระทําท่ีเปนการดูหมิ่นตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางของประเทศไทยและตางประเทศ 
 
1.6   ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการเขียนวิทยานิพนธเร่ืองนี้ 

1. ทําใหทราบถึงแนวคิด หลักเกณฑ ขอบเขตความรับผิด และเจตนารมณท่ีแทจริง ของ
ความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

2. ทําใหทราบถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา
ในปจจุบันเปรียบเทียบความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินในกรณีพิเศษ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

3. ทําใหทราบถึงแนวคิดและหลักเกณฑการแกปญหาดังกลาวในกฎหมายตางประเทศ 
วิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

4. เพื่อการหามาตรการท่ีเหมาะสมในการใหความคุมครองบุคคลผูถูกดูหม่ินซ่ึงอยูหาง
โดยระยะทางไดอยางครอบคลุมและทันตอยุคสมัย 
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บทที่ 2 

แนวความคดิและหลกัเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับความผิดฐานดูหมิ่น 
และความผดิฐานหมิ่นประมาท 

 
 เสรีภาพตางเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกผูทุกคนลวนมีความปรารถนาดวยกันท้ังส้ิน ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพสามารถแยกออกไดเปนหลายประเภท แตเสรีภาพท่ี
ประชาชนปรารถนามากท่ีสุด ยอมไดแก เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร สําหรับประเทศไทยก็ไดมี
การรับรองเสรีภาพในการติดตอส่ือสารเอาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ในมาตรา 39 ซ่ึงบัญญัติเอาไววา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
......” 

 จากบทบัญญัติมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ ประเด็นท่ีพึงตอง
พิจารณาคือ ขอบเขตของเสรีภาพในการติดตอส่ือสาร อันไดแก การแสดงความคิดเห็น การพูด การ
เขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนนั้น มีขอบเขตเพียงใด ในดาน
ประชาชนผูใชเสรีภาพดังกลาว ยอมมีความมุงหวังท่ีจะใชเสรีภาพนั้นอยางเต็มท่ีปราศจากขอบเขต
จํากัด  แตสําหรับรัฐแลวยอมมุงหวังท่ีจะใหเสรีภาพดังกลาวมีขอบเขตอันจํากัดท่ีจะมิให
กระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ สิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น หลัก
เบ้ืองตนสําหรับการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา 
และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนนั้นจึงอยูท่ีวา การใชเสรีภาพดังกลาวยอมไมอาจจะกระทําให
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กระทบกระเทือนเปนการทําลายหรือกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไมชอบ
ธรรมได25 กฎหมายอาญาจึงเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีรัฐนํามาใชเปนการจํากัดขอบเขตสําหรับการ 
ใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน 

 แตเดิมนั้น การใชกฎหมายอาญาในสังคมจํากัดเฉพาะแตการกระทําความผิดท่ีไดกระทํา
ตอผูมี  อํานาจสูงสุดในแผนดินเทานั้น จนถึงสมัยปจจุบัน กฎหมายอาญาไดขยายขอบเขตออกไป
จนแทบจะรวมเอาพฤติกรรมเกือบทุกประเภทเอาไว26 ในการใชกฎหมายอาญาเพื่อควบคุมความ
สงบเรียบรอยและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลน้ันนอกจากจะตองมีขอบเขตแลวยังตองสามารถท่ีจะ
กําหนดไดดวยหลักเกณฑท่ีเหมาะสมสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ การจําแนกความผิด
อาญานั้นสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายวิธี ไดแก การจําแนกตามลําดับความหนัก
เบาของความผิด การจําแนกตามความช่ัวรายทางศีลธรรม การจําแนกตามกระบวนการในการ
ดําเนินคดี และการจําแนกตามภยันตรายตอสังคม27 สําหรับประมวลกฎหมายอาญาของไทยเราน้ัน
ใชวิธีการจําแนกความผิดอาญาตามภยันตรายตอสังคม กลาวคือ เปนการจําแนกความผิดอาญาโดย
ใชภยันตรายท่ีเกิดข้ึนในสังคมอันเปนผลจากการกระทําความผิดอาญามาเปนเกณฑในการจําแนก 
โดยแบงออกเปน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประเทศ 
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เปนตน28 

 การใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ
การส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนโดยไมชอบจนเปนเหตุใหกระทบกระเทือนถึงเกียรติยศ ช่ือเสียง เปน
กรณีของการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับช่ือเสียง โดยกฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองชื่อเสียงของ

                                                           

 25มารุต บุนนาค.  (2515,มิถุนายน).  “เสรีภาพในการพูดในสหรัฐอเมริกา.”  วารสารนิติศาสตร, หนา   
69-71. 

 26พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน.  (2532).  ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวล
กฎหมายอาญา.  หนา 10-11. 

 27แหลงเดิม.  หนา 24. 
 28แหลงเดิม.  หนา 36-37. 
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บุคคล ซ่ึงในการกระทําความผิดตอช่ือเสียงของบุคคลนั้น อาจสงผลกระทบในแงของความมีเกียรติ 
(Honor) ศักดิ์ศรี (dignity) และทรัพยสิน (property) ได29 

 การกระทําความผิดเกี่ยวกับช่ือเสียงตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายไดแยกการ
กระทําออกเปนการหม่ินประมาท (defamation) และการดูหม่ิน (insult) ในบางกรณีกฎหมาย
ตองการลงโทษเฉพาะการดูหม่ิน อันไดแก ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา 
ตามมาตรา 393 ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงาน ตามมาตรา 136 และความผิดฐานดูหม่ินศาลหรือผู
พิพากษาในการพิจารณาคดีตามมาตรา 198 บางกรณีกฎหมายก็ตองการลงโทษเฉพาะการหม่ิน
ประมาทเทานั้น ไดแก ความผิดฐานหม่ินประมาท ตามมาตรา 326 ถึงมาตรา 328 สวนในกรณีท่ี
กฎหมายตองการลงโทษทั้งการกระทําซ่ึงเปนการดูหม่ินและหม่ินประมาท ไดแก ความผิดฐาน
หม่ินประมาท ดูหม่ิน ผูแทนแหงรัฐตางประเทศ ตามมาตรา 134 ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน 
ราชาธิบดี ราชินี ราชสวามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตามมาตรา 133 และความผิด
ฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ตามมาตรา 11230 

 เม่ือพิจารณาถึงการบัญญัติความผิดตามแตละมาตรานั้นจะเห็นไดวาอัตราโทษท่ีกําหนด
นั้นจะมีความหนักเบาตางกันออกไปตามฐานะของบุคคลผูถูกกระทําโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยัง
ปรากฏอีกดวยวามีแตเพียงกรณีของการดูหม่ินบุคคลธรรมดาซ่ึงหนาหรือโดยการโฆษณาตาม
มาตรา 393 เทานั้นท่ีถูกบัญญัติเอาไวอยูในสวนของความผิดท่ีเปนความผิดลหุโทษ ในหัวขอ
ตอไปน้ีจะศึกษาวิจัยถึงรายละเอียดเก่ียวกับแนวความคิดและหลักเกณฑท่ัวไปที่เกี่ยวกับความผิด
ฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 393 และความผิดฐานหม่ินประมาทบุคคลธรรมดา เปนสําคัญ  

 อยางไรก็ดี สถานการณเกี่ยวกับความผิดตอเกียรตินั้น แทจริงแลวความผิดฐานหม่ิน
ประมาทตามมาตรา 326 เปนความผิดนํา สวนความผิดฐานดูหม่ินตามมาตรา 393 เปนความผิดท่ี
เสริมการคุมครองเกียรติกรณีท่ีความผิดฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 326 ไปไมถึง ถึงแมวา
สถานการณเกี่ยวกับความผิดตอเกียรติจะเปนไปดังกลาว แตในการอธิบายความผิดตอเกียรติใน
ตํารากฎหมายสวนใหญก็มักจะเร่ิมอธิบายความผิดฐานดูหม่ินเอาไวกอนเสมอ ท้ังนี้เพราะเปน
ความผิดท่ีเกิดข้ึนบอย31 
 

                                                           

 29ปกรณ ยิ่งวรการ. (2547).  ปญหากฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดตอชื่อเสียงโดยใชอินเตอรเน็ต. 
หนา 29.  

 30ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 221. 
 31คณิต ณ นคร ข (2537).  กฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 87. 
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2.1 แนวความคิดและหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานดูหม่ิน 
 การดูหม่ินท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดมีปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา

หลายมาตราดวยกัน โดยแบงกลุมตามฐานะของบุคคล ไดแก การดูหม่ินบุคคลสําคัญของประเทศ 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 112, 133 และมาตรา 134 การดูหม่ินเจาพนักงาน ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 136 และการดูหม่ินผูพิพากษาหรือศาล ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 196 สวนการดูหม่ินบุคคล
ธรรมดานั้น มีบัญญัติอยูในมาตรา 393 อันอยูในหมวดวาดวยความผิดลหุโทษ กลาวคือ เปน
ความผิดซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ดังนั้น เม่ือปรากฏวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ ก็ตามท่ีไดกําหนดโทษซ่ึงลงแกผูกระทําความผิด
ไวใหตองโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับไมเกินกวานี้
แลว ความผิดนั้นยอมถือไดวาเปนความผิดลหุโทษ เวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
จึงทําใหความผิดลหุโทษน้ีมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากความผิดอาญาโดยท่ัวไป32 กลาวคือ  

 ประการแรก ความผิดลหุโทษนี้มีมาตรา 104 ซ่ึงเปนบทบัญญัติพิเศษ คือ แมกระทําโดย
ไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติแหงความผิดนั้นเอง จะมีความบัญญัติใหเห็นวาตอง
มีเจตนา เปนการตรงขามกับความผิดอาญาสามัญ33 ซ่ึงการกระทําจะเปนความผิดไดจะตองมีเจตนา 
ดังท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 59 วรรคแรกวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเม่ือไดกระทําโดย
เจตนา ฯลฯ” ท้ังนี้เพราะถาบุคคลไมมีเจตนาที่จะกระทําความผิดแลว จะใหเขาตองรับผิดในทาง
อาญาก็ไมเปนความยุติธรรม34 เวนแตกฎหมายจะบัญญัติใหตองรับผิดแมกระทําโดยไมมีเจตนา 
หรือไดกระทําลงเพราะประมาทก็ตาม35  

 ประการท่ีสอง ในการพยายามกระทําความผิดลหุโทษท่ัว ๆ ไปนั้น ไมตองรับโทษ
สําหรับการพยายามกระทําความผิดดังกลาว ไมวาจะเปนการลงมือกระทําความผิดแลว แตกระทํา
ไปไมตลอด หรือกระทําไปตลอดแลวแตกระทําไมบรรลุผลก็ตาม ก็ไมตองรับโทษฐานพยายาม 
ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 105 วา “ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ” ซ่ึง
ความผิดอาญาทั่วไปนั้น การพยายามกระทําความผิดตองรับโทษกึ่งหนึ่ง หรือสองในสามสวนของ
โทษท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทําความผิดนั้น ๆ36 ตามท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 80 

                                                           

 32ปริญญา จิตรการนทีกิจ ข (2534).  ยอหลักกฎหมายความผิดลหุโทษ.  หนา 1. 
 33หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 365. 
 34หยุด แสงอุทัย ข (2544).  กฎหมายอาญา ภาค ๑. หนา 60. 
 35ปริญญา จิตรการนทีกิจ ข เลมเดิม.  หนา 2. 
 36แหลงเดิม. 
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 ประการท่ีสาม การเปนผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษนั้นไมตองรับโทษ ดังท่ีบัญญัติ
เอาไวในมาตรา 106 วา “ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ” การสนับสนุน คือ การ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการท่ีผู อ่ืนกระทําความผิด กอนหรือขณะกระทําความผิด 
ผูสนับสนุนก็ไมตองรับโทษ ซ่ึงความผิดอาญาท่ัวไป ตามมาตรา 86 ผูสนับสนุนการกระทําความผิด
ตองรับโทษสองในสามสวนของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีตนสนับสนุนนั้น และ 

 ประการสุดทาย ความผิดลหุโทษเปนความผิดอาญาตอแผนดิน ดังนั้น ผูเสียหายจึงไม
ตองรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันท่ีรูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เชนเดียวกับ
ความผิดอันยอมความไดแมความผิดลหุโทษจะเปนความผิดท่ีมีอัตราโทษเพียงเล็กนอยก็ตาม ดังน้ัน 
ความผิดลหุโทษ จึงไมอาจประนีประนอมยอมความ หรือถอนคํารองทุกขได แตก็อยูในอํานาจของ
พนักงานสอบสวนที่จะใชดุลยพินิจในการเปรียบเทียบปรับแทนการสงตัวไปใหพนักงานอัยการ
ฟองศาลได37 ดังนั้น ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาหรือโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 393 จึงเปนความผิดฐานดูหม่ินเพียงมาตราเดียวท่ีถูกจัดใหอยูในหมวดความผิดลหุโทษ 
เนื่องจากอัตราโทษนั้น กฎหมายกําหนดใหมีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับเทานั้น38 โดยเปนอัตราโทษท่ีเบาที่สุดในบรรดาความผิดฐานดูหม่ิน
ดวยกัน อยางไรก็ตาม ความผิดฐานดูหม่ินเปนความผิดท่ีตองกระทําโดยเจตนาจึงจะเปนความผิด 

2.1.1 ความหมายและลักษณะสําคัญของการดูหม่ิน 
 ดูหม่ิน หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม ทําใหอับอายเสียหาย สบประมาท หรือดา การดู

หม่ิน เปนเร่ืองท่ีผูกระทําเปนผูดูหม่ินลดคุณคาของผูถูกดูหม่ินลง ไมเพียงแตดวยการใชถอยคํา
หยาบคาย ไมสุภาพ คําแดกดัน คําสาปแชง หรือคําขูอาฆาต การดูหม่ินอาจกระทําไดดวยวาจา หรือ
กริยาอาการอยางอ่ืนไดอีก เชน ยกเทาให เปลือยกาย ใหของลับ นอกจากนี้ ในการพิจารณาวาบุคคล
จะกลาวถอยคําใดใหมีความหมายเขาใจไปในทางใด แมถอยคํานั้นตามพจนานุกรมจะมีความหมาย
ในทางท่ีดี ผูกลาวก็อาจกลาวใหผูฟงรูไดวาเปนคําประชดหรือมีความหมายในทางช่ัวได เชน ผู
กลาวต้ังใจกลาวประชดโดยใชถอยคําวา “แหม ทําดีเหลือเกินนะ” ถอยคําดังกลาวนี้ตามพจนานุกรม
ลวนแตเปนถอยคําชมเชยในทางท่ีดี แตผูกลาวและผูฟงยอมเขาใจไดวาเปนคํากลาวประชดและเปน
คํากลาวในทางไมดี39 และจะเปนดูหม่ินหรือไม ตองพิจารณาถึงพฤติการณตาง ๆ ประกอบกัน 
ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนานั้น กฎหมายประสงคจะลงโทษผูท่ีดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาแตฝายเดียวโดยท่ี

                                                           

 37ปริญญา จิตรการนทีกิจ ข เลมเดิม.  หนา 2. 
 38มาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใด ดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึง

เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 39สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 565. 
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ผูถูกดูหม่ินมิไดกลาวรายดาดูหม่ินตอบโตดวย ฉะนั้นถาผูถูกดูหม่ินกอเหตุหรือเขารับเอาการนั้น 
เชน เม่ือถูกดาก็เขาดาโตตอบ เปนการวิวาทกัน หรือการดากันในมูลวิวาทศาลไมถือเปนการกระทํา
อันเปนความผิดตามมาตรานี้40  อยางไรก็ตาม ถาผูท่ีถูกดูหม่ินเกิดโทสะและกระทําความผิดอาญาตอ
ทรัพยสินหรือเนื้อตัวรางกายผูดูหม่ินในทันทีทันใดท่ีถูกดา เชนทํารายรางกาย หรือฆา ศาลอาจนํา
เร่ืองการถูกดูหม่ินมาเปนเหตุลดโทษใหแกผูกระทําตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7241 โดยถือวา
เปนการกระทําโดยบันดาลโทสะเพราะถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรมได หากการดา
นั้นรายแรงถึงขนาดท่ีจะทําใหเกิดโทสะได  สวนการพิจารณาวาการกระทําคําดาอันเปนการดูหม่ิน
ผูอ่ืนจะตองมีความรุนแรงเพียงใดจึงจะถือวาถึงขนาดท่ีจะเปนเหตุใหศาลนํามาลดโทษได  ยอมตอง
แลวแตขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป เพราะการกระทําหรือคําดาอันเปนการดูหม่ินผูอ่ืนท่ีทําใหเกิดโทสะ
อันเปนเหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะไดนั้นจะตองมีลักษณะเปนการขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุ
อันไมเปนธรรมดวย เชนการเมาสุราเอาเทาพาดศีรษะจําเลยแลวลูบเลน42  หรือช้ีหนาดาแมจําเลยวา
เปนหญิงโสเภณี43 จําเลยจึงทํารายเอา เปนการบันดาลโทสะ แตคําพูดดาวาเพียงเล็กนอยโดยไมมี
พฤติการณพิเศษแตอยางใด หรือเปนเพียงการอบรมวากลาวตักเตือน ซ่ึงกระทําภายในขอบเขตตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีมีโดยชอบดวยกฎหมายไมถือเปนเหตุท่ีจะอางบันดาลโทสะได44  สวนการพิจารณาวา
ผูกระทําจะบันดาลโทสะหรือไมใหพิจารณาตัวบุคคลผูกระทํานั้นเองโดยพิจารณาจากจิตใจของผูนั้น 
ไมใชพิจารณาเทียบบุคคลธรรมดาหรือท่ีเรียกวาวิญูชน บางกรณีคําดาท่ีเกิดข้ึนเพียงคราวเดียวท่ี
อาจไมมีความรุนแรงพอท่ีจะถือเปนเหตุบันดาลโทสะไดแตไดกระทําซํ้าๆ ซากๆ ก็นาจะเปนเหตุ
เพิ่มพูนการบันดาลโทสะใหรุนแรงข้ึนได ความโกรธในลักษณะน้ีเรียกวาเปนความโกรธสะสมยอม
เพิ่มข้ึนท่ีละเล็กละนอยมองกันไมเห็นหรือท่ีเรียกวาเปนการเพิ่มพูนความโกรธที่ละเล็กละนอยจนยั้ง
ไวไมอยู45   

                                                           

 40จิตติ ติงศภัทิย ก (2545).  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 1237-1243. 
 41มาตรา 72  บัญญัติวา “ผูใดบันดาลโทสะโดยถูกขมเหงอยางรายแรงดวยเหตุอันไมเปนธรรม จึงกระทํา

ความผิดตอผูขมเหงในขณะน้ัน ศาลจะลงโทษผูน้ันนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็
ได” 

 42คําพิพากษาฎีกาที่ 3315/2522. 
 43คําพิพากษาฎีกาที่2770/2544. 
 44ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ข (2549).  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง.  หนา 169. 
 45จิตติ เจริญฉ่ํา.  (2537, พฤษภาคม).  “คําดาที่ยังไมถึงขั้นบันดาลโทสะ.”  วารสารอัยการ, 17, 195.  หนา 

105-107.   
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 ความผิดฐานดูหม่ินนี้โดยปรกติเปนความผิดท่ีบุคคลธรรมดาเปนผูกระทําเทานั้น นิติ
บุคคลโดยสภาพจะกระทําความผิดเชนนี้ไมได แตในกรณีของการดูหม่ินดวยส่ิงพิมพ หรือ
หนังสือพิมพ นิติบุคคลอาจจะตองรับผิดได ในฐานะท่ีมีสวนเกี่ยวของกับส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพ
นั้น46 

 ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใดดู
หม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทังจําท้ังปรับ” จากบทบัญญัติมาตรา 393 นี้ จึงสามารถแยกองคประกอบของความผิด
ฐานดูหม่ินซ่ึงหนาไดดังนี้ 

(1) ดูหม่ิน 
(2) ผูอ่ืน 
(3) ซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา 

2.1.2 หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานดูหม่ิน 
 กฎหมายไดบัญญัติถึงลักษณะของการกระทําไวเปนสองสวน คือ การดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึง

หนากรณีหนึ่ง และการดูหม่ินดวยการโฆษณาอีกกรณีหนึ่ง องคประกอบความผิดในสวนของการ
กระทําคือ ดูหม่ินผูอ่ืน ซ่ึงคําวา “ดูหม่ิน” ในท่ีนี้ ใชในความหมายเดียวกับการดูหม่ินเจาพนักงาน 
ตามมาตรา 136 และการดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษา ตามมาตรา 198 ดวย47  

 ดูหม่ิน คือ การดูถูก เหยียดหยาม ทําใหอับอายขายหนา เปนการลดคุณคา ดูถูกเหยียด
หยามตอผูถูกดูหม่ินโดยผูดูหม่ิน อาจเปนคําดาหยาบคายไมสุภาพ หรือทําดวยกริยาอาการอยางอ่ืน 
ถากลาวโดยสุภาพ ไมดูถูกเหยียดหยาม ไมเปนดูหม่ิน สวนการใชสรรพนามวา กูและมึงหรือดาวา             
“อีหัวลาน” เปนเพียงคําไมสุภาพ ไมถึงกับดูหม่ินซ่ึงหนา48  

 แตการกลาวขอความหยาบคายไมสุภาพท่ีไมเปนดูหม่ินนั้น อาจเปนความผิดฐานกระทํา
ใหผู อ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ  ตามมาตรา  397 ท่ีบัญญัติวา  “ผูใดในท่ี
สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัน กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืน
หรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”ได49 

                                                           

 46สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 572. 
 47รชฎ เจริญฉ่ํา. เลมเดิม.  หนา 64.   
 48ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ค (2547).  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง.  หนา 573. 
 49สัญชัย สัจจวานิช ข (2525).  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเก่ียวกับชีวิตและ

รางกาย ความผิดเก่ียวกับทรัพย และความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง.  หนา 487.  
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 ขอความท่ีจะเปนดูหม่ินหรือไมนั้น บางกรณีตองคํานึงถึงตัวบุคคลประกอบดวย ใน
บางคร้ังการกลาวกับบุคคลในฐานะหน่ึง เชน ลุง ปา นา อา พูดกับลูกหลาน อาจไมเปนดูหม่ิน แตถา
เอาขอความเดียวกันนั้นไปกลาวแกบุคคลซ่ึงอยูในฐานะอีกอยางหนึ่งอาจเปนดูหม่ินได นอกจากนี้ 
ธรรมเนียมทองถ่ินตาง ๆ และกาลสมัย ถอยคําจะเปนดูหม่ินหรือไมอาจแตกตางกันไปซ่ึงจะตอง
พิจารณาเปนเร่ือง ๆ50 “ผูอ่ืน” หมายถึง บุคคล ดูหม่ินวัตถุส่ิงของ หรือทารกในครรภ หรือดูหม่ินคน
ท่ีตายไปแลวไมเรียกวาดูหม่ินผูอ่ืน51 

 การดูหม่ินเปนลักษณะท่ีตามความรูสึกแลวเปนเร่ืองท่ีผูกระทําความผิดกระทําใหเห็นวา
ลดคุณคาของผูถูกดูหม่ินลง ซ่ึงอาจกระทําดวยวาจา ลายลักษณอักษรหรือกิริยาอาการอยางอ่ืนก็ได 
เชน เปลือยกายใหของลับก็เปนดูหม่ินได หรืออาจทําท้ังวาจาและกริยาประกอบก็ได แตท้ังนี้ตอง
ไมใชเปนเพียงคําหยาบคาย ไมสุภาพ คําแดกดัน คําสาปแชง หรือคําขูอาฆาต ซ่ึงไมถือวาเปนคําดู
หม่ิน การดูหม่ินจะตองเปนการดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงตองรูวาเปนใครโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น การดูหม่ิน
คนท่ัวโลกหรือดาโดยไมออกช่ือใคร จึงไมมีความผิดฐานดูหม่ิน52 

 การดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนา มิไดหมายความวา จะตองดูหม่ินตอหนาของบุคคลนั้นโดยตรง
อยางเดียว แตมีความหมายถึง การดูหม่ินตอบุคคลอ่ืนซ่ึงเขาสามารถจะไดยินถึงขอความดูหม่ินของ
บุคคลนั้นในขณะกลาวดูหม่ินดวย เชน ผูถูกดูหม่ินอยูหองติดกับผูดูหม่ิน หรือ ผูดูหม่ินกลาวดูหม่ิน
ในขณะผูถูกดูหม่ินหันหลังให และกําลังเดินไป ในกรณีเชนนี้ ถาผูถูกดูหม่ินไดยินขอความการพูดดู
หม่ินนั้นได ก็เรียกวาเปนการดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรานี้แลว สาระสําคัญอยูในขอท่ีวา ผูถูกดูหม่ิน
ไดยินขอความดูหม่ินนั้นในขณะถูกดูหม่ินไดหรือไม ดังนั้น การโทรศัพทหรือสงโทรสารดูหม่ิน
ผูอ่ืนโดยตรงใหทราบในขณะนั้น แมจะไมเห็นตัวกันก็ตาม ก็ถือวาเปนการดูหมิ่นผูอ่ืนซ่ึงหนาแลว53 
แตถาเปนการดูหม่ินโดยฝากขอความกับผูอ่ืนไปบอกผูถูกดูหม่ินโดยไมปรากฏวาไดกลาวตอหนา
บุคคลอ่ืนอีกก็ดี หรือเปนการกลาวดูหม่ินแตผูถูกดูหม่ินมิไดอยูในท่ีเกิดเหตุเชนนี้ไมผิดฐานดูหม่ิน
ซ่ึงหนาตามมาตรา 393 หรือการกลาวดูหม่ินโดยไมทราบวาผูท่ีตนกําลังดูหม่ินกําลังแอบฟงอยู กรณี
ไมมีความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนา 

 สวน การดูหม่ินผูอ่ืนดวยการโฆษณา หมายถึง กระทําใหแพรหลายหรือเผยแพรไปสู
สาธารณชน (Public) หรือการดูหม่ินในลักษณะการใหรูกันหลาย ๆ คน ไมใชพูดกันตัวตอตัว54 เชน 

                                                           

 50แหลงเดิม.  หนา 483-484. 
 51แหลงเดิม.  หนา 485. 
 52สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 560-561. 
 53ปริญญา จิตรการนที ก เลมเดิม.  หนา 51. 
 54สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 562. 
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ปดประกาศเผยแพรขอความท่ีดูหม่ินเขา หรือไปพูดใหคนอ่ืนๆ ฟง เปนตน ถาไดดูหม่ินเขาดวยการ
โฆษณาแลวก็เปนความผิดสําเร็จแลว จะมีผูทราบขอความหรือไมก็ตาม เชน ปดประกาศขอความท่ี
ดูหม่ินเขาไวขางถนนแตยังไมมีคนเห็นก็เปนความผิดสําเร็จเปนตนตามมาตราน้ีแลว”55 คําวา 
“โฆษณา” หมายถึง เผยแพรหนังสือออกไปยังสาธารณชน ปาวรอง ปาวประกาศ56 การดูหม่ินดวย
การโฆษณาจึงมีความหมายถึง การดูหม่ินในลักษณะการใหรูกันหลาย ๆ คน ไมใชพูดกันตัวตอตัว57 

 การกระทําใหแพรหลาย คือ การทําใหทราบถึงผูอ่ืน แตจะตองทราบถึงบุคคลอ่ืนมาก
นอยเพียงใดยังไมเปนการแนนอน ซ่ึงโดยศัพทเปนอาการทําใหกึกกอง มีการปาวรองหรือแจงความ
ใหทราบ58 เชน การโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร หรือตัวอักษร การ
กระจายเสียง การปาวประกาศดวยวาจา หรือ ใชเคร่ืองกระจายเสียง เปนตน  

 การดูหม่ินโดยการโฆษณานี้ไมจําเปนท่ีจะตองกลาวตอหนาหรือ กลาวใหผูถูกดูหม่ินได
ยินแตอยางใด ขอสําคัญใหเปนการดูหม่ินโดยการโฆษณาเทานั้น แตถาเปนการโฆษณาใสความ
หม่ินประมาทแลวอาจเปนความผิดตามมาตรา 328  

 ตามท่ีไดกลาวมาแลววา การดูหม่ินดวยการโฆษณา หรือดูหม่ินดวยส่ิงพิมพ หรือ
หนังสือพิมพนั้นโดยสภาพนิติบุคคลไมสามารถกระทําความผิดในลักษณะเชนนี้ได แตก็อาจจะตอง
รับผิดในฐานะท่ีมีสวนเกี่ยวของกับส่ิงพิมพหรือหนังสือพิมพนั้นได เพราะมีบทบัญญัติของ
กฎหมายวาไวเปนกรณีพิเศษอันเปนขอยกเวนจากหลักท่ัวไป บทบัญญัติอันเปนขอยกเวนนี้ไดแก 
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ซ่ึงบัญญัติวา “เมื่อมีความผิดนอกจากท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนดวยการโฆษณาส่ิงพิมพ นอกจากหนังสือพิมพ ผูประพันธซ่ึง
ตั้งใจใหโฆษณาบทประพันธนั้นตองรับผิดเปนตัวการ ถาผูประพันธไมตองรับผิดหรือไมไดตัว
ผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการ 

 ในกรณีแหงหนังสือพิมพ ผูประพันธและบรรณาธิการตองรับผิดเปนตัวการและถา
ไมไดตัวผูประพันธ ก็ใหเอาโทษแกผูพิมพเปนตัวการดวย” 

ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 นี้ วรรคแรกเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงพิมพ สวนในวรรคท่ีสองเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับหนังสือพิมพ ซ่ึงในวรรคแรกจะเห็นวาหาก
ผูประพันธไมตองรับผิดในฐานะตัวการหรือถาไมไดตัวผูประพันธ กฎหมายก็ใหเอาโทษแกผูพิมพ
เปนตัวการ อันไดแก ผูท่ีมีหนาท่ีจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ ดังนั้น แมผูพิมพจะไมมีเจตนาดู

                                                           

 55สมศักด์ิ สิงหพันธุ.  คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา เลม 4.  หนา 796/มาตรา 393-มาตรา 393/797. 
 56ราชบัณฑิตยสถาน.  เลมเดิม.  หนา 203. 
 57สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 562. 
 58จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 1242. 
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หม่ินก็อาจตองมีความผิดดวยเชนกัน อีกประการหนึ่ง ผูพิมพนั้นจะเปนนิติบุคคลก็ได เปนไปตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 ดังนั้น ถานิติบุคคลเปนผูพิมพ ก็อาจตอง
รับผิดในความผิดฐานดูหม่ินได  สวนในวรรคสองเปนกรณีท่ีเกี่ยวกับหนังสือพิมพนั้น บรรณาธิการ
จะตองรับผิดในฐานะเปนตัวการดวยเสมอ ไมวาจะรูหรือไมรูถึงขอความท่ีเปนการโฆษณาดูหม่ินก็
ไมเปนสาระสําคัญ เชน บรรณาธิการเดินทางไปตางประเทศ หรือปวยอยูในโรงพยาบาลก็ไมเปน
เหตุแกตัวใหไมตองรับผิด อีกประการหนึ่ง ถาไมไดตัวผูประพันธ กฎหมายใหเอาโทษแกผูพิมพ
เปนตัวการดวย  ผูพิมพจะมี เจตนาดูห ม่ินดวยหรือไม  กฎหมายไม คํานึง ถึง  อยางไรก็ดี 
พระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 นี้ เปนกฎหมายพิเศษท่ียกเวนจากหลักท่ัวไป จึงตอง
ตีความโดยเครงครัด ในวรรคแรก กรณีของส่ิงพิมพนั้นจํากัดเฉพาะผูพิมพในกรณีท่ีผูประพันธไม
ตองรับผิดหรือไมไดตัวผูประพันธ และในวรรคสอง จํากัดเฉพาะตัวผูพิมพในกรณีที่ไมไดตัว
ผูประพันธ หากเปนแตเพียงคนสงหนังสือจึงไมตองรับผิดเปนพิเศษอยางบุคคลดังกลาว ตองใช
หลักท่ัวไปตามประมวลกฎหมายอาญา  กลาวคือ  คนสงหนังสือพิมพ ซ่ึงไม รูขอความใน
หนังสือพิมพนั้น ยอมขาดเจตนาดูหม่ิน จึงไมมีความผิดฐานดูหม่ิน59 

 ความผิดตามมาตรา 393 นี้เปนความผิดลหุโทษ ซ่ึงบทบัญญัติในมาตรา 104 บัญญัติวา 
“การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด 
เวนแต ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอ่ืน” เม่ือพิจารณาตามเนื้อความ
ของบทบัญญัติมาตรา 393 แลวเห็นไดวาการดูหม่ินตามมาตราน้ี ตองไดกระทําโดยเจตนาจึงจะเปน
ความผิด แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติวา เจตนาดูหม่ิน แตการดูหม่ินแสดงวาเปนการกระทําท่ีมีเจตนา
ตามมาตรา 5960 

 การกระทําความผิดฐานดูหม่ินนี้ หากผูท่ีถูกดูหม่ินมิใชบุคคลธรรมดา แตอยูในฐานะ
บางอยาง ความผิดฐานดูหม่ินอันเปนความผิดลหุโทษ อาจจะกลายเปนความผิดตอเจาพนักงานหรือ
ความผิดตอเจาพนักงานยุติธรรมไดดวย กลาวคือ ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงาน ตามมาตรา 136 
ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะไดกระทําการตามหนาท่ี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ความผิดตาม
มาตรานี้ ไมจํากัดวาจะตองเปนการดูหม่ินซ่ึงหนา หรือดวยการโฆษณาอยางการดูหม่ินบุคคล
ธรรมดาตามมาตรา 393 ดูหม่ินลับหลังหรือดูหม่ินตอบุคคลท่ีสามก็มีความผิดตามมาตรานี้ได และ
บุคคลท่ีถูกดูหม่ินตามมาตราน้ีตองเปนเจาพนักงาน คําวา เจาพนักงาน ไมมีบทนิยามไวในประมวล

                                                           

 59สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 572-573. 
 60จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 1245. 
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กฎหมายอาญา คําวา เจาพนักงานตามความหมายของกฎหมายนั้น ยอมมีความหมายถึงผูท่ีไดรับ
แตงตั้งโดยทางการของรัฐบาลไทย ใหปฏิบัติราชการของรัฐบาลไทย ถาไมมีการแตงตั้ง แมจะได
ปฏิบัติราชการ ก็ไมเปนเจาพนักงาน และเม่ือเปนเจาพนักงานแลว บุคคลนั้นจะมีเงินเดือน หรือจะ
ไดประโยชนตอบแทนจากรัฐหรือไม มีหนาท่ีประจําหรือชั่วคราว ลวนไมสําคัญยอมเปนเจา
พนักงานท้ังส้ิน61 นอกจากนั้น การกระทําของเจาพนักงานท่ีถูกดูหม่ินนั้นจะตองเปนไปตามหนาท่ี
ดวย ถานอกหนาท่ีไมผิดตามมาตราน้ี คงผิดแตเพียงเปนดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 393 
เทานั้น 
 การดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษา มีบัญญัติอยูในความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม 
ตามมาตรา 198 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือ
กระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” การกระทําตามาตรานี้ไดแก การดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาใน
การพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือการกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ซ่ึงผู
พิพากษาในท่ีนี้รวมถึงดะโตะยุติธรรมดวย การดูหม่ิน เชน การดูถูกหรือการลดคุณคาของศาลใน
การพิจารณาคดี เชน วาผูพิพากษาลําเอียง ไมเปนธรรม เปนตน62 “ศาล” หมายถึง ศาลท่ีตั้งข้ึนโดย
กฎหมาย ไดแก ศาลยุติธรรมท้ังหลาย หรือผูพิพากษาซ่ึงมีอํานาจทําการอันเกี่ยวกับคดีและนาจะ
รวมถึงศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร คณะกรรมการบางจําพวกซ่ึงทําหนาท่ี
คลายศาล เชน คณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข กรรมการความคุมมารยาททนายความ ไมใชศาล
สวน “ผูพิพากษา” หมายถึงผูพิพากษาซ่ึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการตุลาการ และมีอํานาจหนาท่ีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และนาจะรวมถึงตุลา
การศาลทหารท้ังหลายดวย การดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาท่ีจะผิดตามมาตราน้ี ไมจําเปนจะตองเปน
การกระทําในขณะพิจารณาหรือพิพากษาคดี แมจะเปนนอกเวลา ถาดูหม่ินเกี่ยวกับการพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีก็เปนผิดได นอกจากนั้น หากทําการดูหม่ินในบริเวณศาล ก็อาจเปนความผิดฐานละเมิด
อํานาจศาลไดอีกดวย เพราะเปนการประพฤติตนไมเรียบรอยในบริเวณศาล63 

 
2.2 แนวความคิดและหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานหม่ินประมาท 

 ความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานั้นมีวัตถุประสงคท่ีจะคุมครอง
ช่ือเสียงเพ่ือมิใหบุคคลตองไดรับความอับอายจากการกล่ันแกลง หรือใสราย หรือเร่ืองสวนตัวของ
                                                           

 61รชฎ เจริญฉ่ํา.  เลมเดิม.  หนา 14-15.             
 62ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 94 – 95.  
 63สัญชัย สัจจวานิช ข เลมเดิม.  หนา 494-495. 

DPU



 

 

24 

บุคคล อันไมบังควรจะมาเปดเผยแกประชาชน เพราะการกระทํานั้น ๆ ไมเปนประโยชนแก
ประชาชนแตอยางใด64 

 การหมิ่นประมาทน้ันเปนการกระทําซ่ึงมีความผิดท้ังในทางแพงและทางอาญา ขอ
แตกตางท่ีสําคัญ คือ หม่ินประมาทในทางแพงจะตองเปนการกลาวขอความท่ีไมเปนจริง ผูกลาวจึง
ตองรับผิด แตในทางอาญานั้น ตามธรรมดาแมคํากลาวจะเปนความจริง ผูกลาวก็จะตองรับผิด 
เพราะกฎหมายอาญามุงระงับเหตุท่ีจะกอใหเกิดความไมสงบในบานเมือง65 นอกจากนี้ ในการ
กําหนดใหการกระทําใดการกระทําหนึ่งของมนุษยเปนการกระทําท่ีตองลงโทษอาญานั้นเกิดข้ึนจาก
ความเห็นท่ีวา การกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีกระทบตอการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมท่ี
รายแรงที่สมควรใชมาตรการที่รุนแรงท่ีสุดของรัฐ คือ โทษอาญา กํากับสําหรับการกระทํานั้น66 

 ความผิดฐานหมิ่นประมาทที่กฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดมีอยูในประมวลกฎหมาย
อาญา หลายมาตราดวยกัน โดยแบงกลุมตามฐานะของบุคคล ไดแก การหม่ินประมาทบุคคลสําคัญ
ของประเทศ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 112, 133 และมาตรา 134 สวนการหม่ินประมาทบุคคล
ธรรมดานั้น มีบัญญัติอยูในมาตรา 326 ถึงมาตรา 328 อันอยูในหมวดวาดวยความผิดตอช่ือเสียง 
อัตราโทษในแตละมาตรานั้นมีความหนักเบาตางกันออกไป โดยการหม่ินประมาทตามมาตรา 326 
นี้ มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับเทานั้น 

 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวใน มาตรา 326 ถึงมาตรา 
333 เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนโดยตรงตอช่ือเสียงเกียรติยศของผูอ่ืน ที่เรียกวาเปนการ
ใสความ แมบทของความผิดฐานหม่ินประมาท คือ มาตรา 326 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใด ใสความผูอ่ืนตอ
บุคคลท่ีสามโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ”67 ตามมาตรา 327 เปนกรณีของการหม่ินประมาทผูตาย ซ่ึงบัญญัติวา “ผูใดใสความ
ผูตายตอบุคคลที่สามและการใสความนั้นนาจะเปนเหตุให บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตาย

                                                           

 64สมศักด์ิ ปาลวัฒนวิไชย.  (2500, ธันวาคม).  “หมิ่นประมาทผูตาย.”  ดุลพาห, 4, 12.  หนา 875. 
 65ประมูล สุวรรณศร.  (2502, มกราคม).  “หมิ่นประมาท.”   ดุลพาห, 6, 1. หนา 2.  
 66คณิต ณ นคร ค (2531, ตุลาคม).  “เง่ือนไขแหงการลงโทษทางภาวะวิสัย.”  60 ป ดร.ปรีดี เกษมทรัพย. 

หนา 126. 
 67มาตรา 326 แกไขโดยขอ 7 แหงคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 41. (2519,21 ตุลาคม). 

ราชกิจจานุเบกษา. เลม 93, ตอนที่ 134. หนา 46 (ฉบับพิเศษ). แกไขครั้งสุดทายโดย มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11).  (2535, 25 กุมภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 109, ตอนที่ 13.  
หนา 1. 
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เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษดัง
บัญญัติไวในมาตรา 326 นั้น” และหากการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นไดกระทําโดยมี
เจตนาเพื่อท่ีจะใหบุคคลท่ัวไปทราบกันอยางแพรหลายแลวผูกระทําจะไดรับโทษหนักข้ึนในฐาน
หม่ินประมาทโดยการโฆษณา ตามมาตรา 328 ซ่ึงบัญญัติวา “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทได
กระทําโดยการโฆษณาดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร ภาพ หรือตัวอักษรท่ีทําให
ปรากฏไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียง หรือส่ิงบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดย
การกระจายเสียงหรือกระจายภาพ หรือการกระจายภาพ หรือกระทําโดยการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน 
ผูกระทําตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 200,000 บาท”68 

2.2.1 ลักษณะสําคัญของความผิดฐานหมิ่นประมาท 
 ลักษณะสําคัญของการหม่ินประมาท คือ การใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดยประการท่ี

นาจะทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ทําใหผูถูกใสความเสียหาย รูสึกถูกผูอ่ืน
นอกจากผูหม่ินประมาทดูหม่ิน ลดคุณคาในชุมชนของตนลง การใสความนั้นหมายถึง การแสดง
ขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งไมวาจะเปนการกลาวหรือไขขาวพาดพิงไปถึงผูอ่ืนโดยขอเท็จจริงนั้น
อาจเปนความเท็จหรือความจริงก็ได แตท้ังนี้จะตองเปนขอเท็จจริงในอดีตหรือปจจุบันท่ีอาจเปนไป
ได ถาเปนการแสดงขอความท่ีความรูสึกนึกคิดของคนธรรมดายอมไมเช่ือวาจะเปนเชนนั้นได ก็ไม
เปนการทําใหผูถูกใสความเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง จึงไมใชการหม่ินประมาท69 
ขอความท่ีกลาวใสความผูอ่ืนถาไมกลาวตอบุคคลท่ีสามก็ไมเปนการหม่ินประมาทแตอาจเปนการดู
หม่ินไดหากไดกลาวซ่ึงหนาของผูถูกดูหม่ิน การดูหม่ินอาจไมถึงข้ันเปนการหม่ินประมาท แตการ
หม่ินประมาทนั้นอาจเปนการดูหมิ่นไดไปในของมันเอง70  

2.2.2 หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานหม่ินประมาท 
 กรณีจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาท ตามมาตรา 326 ไดจะตองปรากฏวา มีการใส

ความผูอ่ืน ตอบุคคลที่สาม โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง 
และผูกระทําไดกระทําโดยเจตนา องคประกอบในสวนของคําวา “ใสความ” นั้น มีความหมายตาง
กับท่ีเขาใจกันอยูตามธรรมดาสามัญ คือไมไดหมายความวาจะตองเปนการใสราย แตหมายถึงการ

                                                           

 68มาตรา 328 เดิมถูกยกเลิกโดยคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2519  ขอ 8 และตอมาไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 
2535 มาตรา 4 และไหใชขอความตามที่ไดพิมพไวน้ีแทน. 

 69วารี นาสกุล.  (2544, มกราคม-มิถุนายน).  “หมิ่นประมาท.”  วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย, 1, 1.  หนา 
90. 

 70พิพัฒน จักรางกูร.  เลมเดิม.  หนา 270-271. 
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กลาวยืนยันขอเท็จจริงถึงบุคคลอ่ืนจะเท็จหรือจริงก็เปนการใสความท้ังนั้น (เวนแตการพูดจริงอาจ
เปนเหตุยกเวนโทษไดถาเขาเง่ือนไขดังท่ีระบุไวในมาตรา 330) แตจะเปนการกลาวยืนยันขอเท็จจริง
และเปนการใสความได จะตองเปนเหตุการณหรือกรณีท่ีเกิดขึ้นในอดีตหรือปจจุบัน คือ ตองไดมีอยู
หรือเกิดอยูแลวหรือกําลังมีหรือกําลังเกิดอยู สวนขอความในอนาคตหรือกําลังจะมีหรือกําลังจะเกิด
อยูนั้นเปนเพียงคําทํานายไมใชเปนการใสความ การใสความนี้จะเปนการกระทําโดยการกลาวดวย
วาจา ลายลักษณอักษร หรือโดยประการอ่ืนก็ได ขอสําคัญอยูท่ีวาบุคคลท่ีสามทราบความหมายของ
การใสความได และถาไมใชถอยคําธรรมดาสามัญซ่ึงคนท่ัวไปสามารถเขาใจไดก็เปนขอเท็จจริงท่ี
โจทกจะตองนําสืบ71 

 คํากลาวท่ีเปนหม่ินประมาท ไดแก การ “ใสความ” คือ แสดงพฤติการณอันเปน
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนแลว หรือกําลังเกิดข้ึนอยู เปนการยืนยันขอเท็จจริงถึงความประพฤติช่ัวในทาง
ประเวณี   หรือทุจริตในทางหนาท่ีการงานหรือฐานะการเงินท่ีไมนาเช่ือถือไมวาจะเปนจริงหรือเท็จ
ก็ตาม เปนการพูดหาเร่ืองรายใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย สวน วิธีการใสความ นั้น คือ การแสดง
ขอความใหปรากฏ เชน เอาจดหมายท่ีมีขอความหม่ินประมาท ก. ให ข. อานเอาเอง ผูสงใหเปนผู
หม่ินประมาท ก. หรือจําเลยเลาขอความตามท่ีไดยินมาวาโจทกกอดจูบไดเสียกับชายใหผูอ่ืนฟง 
เชนนี้ถอยคําท่ีจําเลยกลาวเปนขอความหม่ินประมาทโจทก72 “ผูอ่ืน”  หรือผูเสียหายในการหม่ิน
ประมาท อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได แตตองเปนบุคคลท่ีสามารถเจาะจงตัวได ถา
หม่ินประมาทบุคคลหลายคนท่ีไมใชคณะบุคคลท่ีประกอบข้ึนเปนนิติบุคคลทําใหเขาใจไมไดวา
กลาวถึงใครโดยเฉพาะ ก็ไมมีผูเสียหาย อยางไรก็ตาม การกลาวถึงกลุมบุคคล แตเขาใจไดวา
หมายถึงทุก ๆ คนในกลุมนั้นก็เปนความผิดได73  ความผิดฐานหม่ินประมาทตองเปนการใสความ
ผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม หมายความวา ตองมีบุคคลท่ีสามเขามาเกี่ยวของดวย ถากลาวขอความหม่ิน
ประมาทตอผูถูกใสความตัวตอตัว ไมมีบุคคลท่ีสามเขามารูเห็น ไดยินไดฟงดวย ก็ไมเปนความผิด
ฐานหม่ินประมาท บุคคลที่สามท่ีเขามาเกี่ยวของ จะตองเปนคนท่ีสามารถจะรูจะเขาใจความหมาย
ในถอยคําท่ีใสความนั้นได ถาไปใสความตอคนบา คนหูหนวก เขียนหนังสือใหคนตาบอดหรือคน
ท่ีอานหนังสือไมออกดู จะถือวาเปนการใสความตอบุคคลท่ีสามยังไมได74 

 ความผิดฐานหมิ่นประมาทในประเทศไทยในสวนท่ีทําใหผูกระทําความผิดตองไดรับ
โทษหนักข้ึน หรือประกอบดวยลักษณะฉกรรจ ไดแก การหม่ินประมาทนั้นกระทําดวยการโฆษณา 

                                                           

 71หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 244-245. 
 72ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ค เลมเดิม.  หนา 436. 
 73ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 224 – 225.  
 74สัญชัย สัจจวานิช ค (2515).  “หมิ่นประมาท-ดูหมิ่น.” บทบัณฑิตย, 29, 2.  หนา 382. 
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หรือกระจายเสียง หรือปาวประกาศ ตองระวางโทษสูงข้ึน เปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา 326 ซ่ึง
บัญญัติวา “ถาความผิดฐานหม่ินประมาทไดกระทําโดยการโฆษณา ดวยเอกสาร ภาพวาด ภาพ
ระบายสี ภาพยนตร ภาพ หรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใด ๆ แผนเสียงหรือส่ิง
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือ
กระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสอง
แสนบาท” โดยมาตรานี้บัญญัติวิธีการที่ใชในการทําใหขอความหม่ินประมาททราบไปถึงบุคคลท่ี
สามอันทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึนเพราะการกระทํา ซ่ึงตองกระทําโดยเจตนาตามมาตรา 59 
กลาวคือ ผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของความผิด และผูกระทํา
ประสงคตอผลของการกระทําของตนนั้น หรือ      มิฉะนั้นก็จะตองเล็งเห็นผลของการกระทําของ
ตนนั้น75 และการกระทํานั้นตองเปนความผิดครบองคประกอบตามมาตรา 326 เสียกอน สวนการ
กระทําโดยการโฆษณานั้น นักกฎหมายมีความเห็นเปนสองฝาย  ฝายแรกเห็นวา การกระทําโดยการ
โฆษณา คงจะไมหมายความยิ่งไปกวาใหคนท่ีสามไดทราบ ไมจํากัดเฉพาะประกาศปาวรองตอคน
ท่ัวไป ฉะนั้นโฆษณาตอคนท่ีสามคนเดียวจนถึงประกาศท่ัวบานท่ัวเมืองก็เปนโฆษณาไดเทา ๆ กัน
สุดแลวแตวิธีการโฆษณานั้นจะเปนวิธีท่ีระบุไวในมาตรานี้หรือไม76 ซ่ึงความเห็นดังกลาวเทากับ
ยืนยันวาแมจะสงภาพหมิ่นประมาทไปใหคนท่ีสามเพียงคนเดียวก็ถือไดวาเปนการโฆษณาแลว ไม
จําตองทําถึงคนท่ัวบานท่ัวเมือง และแมจะทําถึงคนท่ัวบานท่ัวเมืองก็ไมตางกับทําถึงคนๆ เดียวเปน
โฆษณาไดเทาๆ กัน77 สวนนักกฎหมายฝายท่ีสองเห็นวา การโฆษณา ตองไดความวาเผยแพรไปยัง
ประชาชน ถาไมมีความประสงคสูประชาชนแลวแมคนหลายคนจะไดรูก็ยังไมถือวาเปนการ
โฆษณา ยังไมเปนความผิดตามมาตรา 328 ซ่ึงศาลไทยไดเคยวินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาท่ี
223/2524 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 1459/2527 วา ตามพจนานุกรม โฆษณา หมายความจํากัดวา
เผยแพรหนังสือออกไปยังประชาชน เชนการปาวรอง ฉะนั้นการทํารายงานเปนหนังสือยื่นตอ
ผูบังคับบัญชาแมจะผานเจาหนาท่ี 13 คนก็ไมใชโฆษณา  ในสวนของผูเขียนนั้น ผูเขียนเห็นดวยกับ
ความเห็นของนักกฎหมายฝายแรก ดวยเหตุผลท่ีวา การใชภาษาตามพจนานุกรมเปนเพียงพื้นฐาน
เบ้ืองตนของการใชความหมายภาษาไทยโดยท่ัวไปเทานั้น ซ่ึงบางคร้ังอาจจะถูกตองตามความหมาย
ในกฎหมายแตบางคร้ังก็อาจไมถูกตอง เพราะภาษาหรือถอยคํานั้นอาจมีความหมายในทางกฎหมาย
ท่ีใหเขาใจอยางภาษากฎหมายโดยเฉพาะก็ไดซ่ึงในบางคร้ังไมอาจแปลความหมายตามพจนานุกรม

                                                           

 75เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 46. 
 76จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 455. 
 77รชฎ เจริญฉ่ํา (2540).  บันทึกทองทายคําชี้ขาดความเห็นแยง เน่ืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 

50 ป.  หนา 632-633.  
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ไดตรงนัก หากถอยคํานั้นจะมีความหมายในทางกฎหมายโดยเฉพาะแลวก็ตองแปลความนั้นตาม
ภาษาของกฎหมายจึงจะนับวาถูกตอง78 นอกจากน้ีในการพิจารณาความหมายของถอยคําใน
กฎหมายยังตองคํานึงถึงเจตนารมณท่ีบทกฎหมายน้ันๆ ประสงคจะคุมครองเปนหลักดวย 

 การกระทําความผิดตามาตรา 328 นี้ไมวาจะดวยวิธีใดก็อาจทําใหขอความท่ีใสความ
แพรหลายไปสูบุคคลจํานวนมากและขอความน้ันก็มีสภาพคงทนถาวร และอาจมีผูพบเห็นได
ตลอดเวลา จึงทําใหผูถูกใสความหรือบิดามารดา หรือคูสมรส หรือบุตร ไดรับความเสียหายไมรูจบ
รูส้ิน79 ความผิดฐานหม่ินประมาทดวยการโฆษณาน้ัน จึงถูกจัดอยูในประเภทของความผิดประเภท
ความผิดตอเนื่อง เพราะลักษณะของความผิดเกิดจากการกระทําท่ีเปนความผิดติดตอสืบเนื่องกันอยู
ช่ัวระยะหนึ่ง80 

 นอกจากนี้ ผูกระทําการใสความผูตาย ก็ถือวามีความผิดฐานหม่ินประมาทดวย ตาม
มาตรา 327 แหงประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติวา “ผูใดใสความผูตายตอบุคคลท่ีสามและ
การใสความนั้นนาจะเปนเหตุให บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูตายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือ
ถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 326 
นั้น” ซ่ึงผูตายในท่ีนี้หมายถึง ผูท่ีสมองหยุดทํางาน หัวใจหยุดเตนและไมหายใจ  

 เดิมเคยมีปญหาวาใครเปนผูเสียหายในคดีความผิดฐานใสความผูตายตอบุคคลที่สาม81 
โดยเห็นวาความผิดฐานหม่ินประมาทผูตายเปนความผิดตอสวนตัวซ่ึงเจาพนักงานยกข้ึนวากลาวเอง
ไมไดหากไมมีผูรองทุกข ท้ังการท่ีผูตายถูกหม่ินประมาทเปนเร่ืองท่ีความตายมากอนการรองทุกข82 
แตปจจุบันเปนท่ียุติแลววาการใสความผูตายเปนการกระทําผิดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบิดา 
มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตาย กลาวคืออาจทําใหบุคคลเหลานี้เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูก
เกลียดชังเพราะเหตุท่ีมีการใสความผูตาย บุคคลซ่ึงตองเสียช่ือเสียงถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชังเพราะ
เหตุท่ีมีการใสความผูตายดังกลาวจึงเปนผูเสียหาย ตามมาตรา 32783 

 ความผิดฐานหม่ินประมาทผูตายนี้ตางจาก ความผิดฐานหม่ินประมาทตามมาตรา 326 
ตรงท่ีบุคคลผูถูกหม่ินประมาทตามมาตรา 326 เปนบุคคลท่ีมีชีวิตอยูในขณะท่ีมีการหม่ินประมาท
เกิดข้ึน ถาบุคคลท่ีถูกใสความเปนบุคคลธรรมดาท่ีตายไปกอนมีการกลาวใสความแลวการกระทําจะ

                                                           

 78แหลงเดิม. 
 79วารี นาสกุล.  เลมเดิม.  หนา 93. 
 80เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ.  เลมเดิม.  หนา 72-73. 
 81ไพบูลย เพียรรูจบ.  (2501, พฤษภาคม).  “หมิ่นประมาทผูตาย.”  ดุลพาห, 5, 5.  หนา 311. 
 82นอม ศรีสรรพางค.  (2500, สิงหาคม).  “หมิ่นประมาทผูตาย.”  ดุลพาห, 4, 8.  หนา 576-577.  
 83ชลูตม สวัสดิทัต.  (2500, พฤศจิกายน).  “เมื่อผูตายถูกหมิ่นประมาท.”  ดุลพาห, 4, 11.  หนา 804.  
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เปนความผิดก็ตอเมื่อเปนการใสความอันนาจะเปนเหตุใหคนท่ียังไมตายซ่ึงจํากัดบุคคลไวเฉพาะ
บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของผูตายน้ันนาจะเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง และบิดา
มารดาคูสมรสและบุตรตามมาตรานี้ หมายความถึงผูท่ีมีสัมพันธกันโดยถูกตองตามกฎหมาย เพราะ
มิไดใชคําวาบุพการี ผูสืบสันดานดังประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตายในท่ีนี้คง
หมายความรวมถึงสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 62 ดวย84 บิดา มารดา คู
สมรส หรือบุตรของผูตายน้ัน จะตองอยูในฐานะท่ีชอบดวยกฎหมาย คือ ถาเปนบิดา ก็ตองเปนบิดา
ท่ีชอบดวยกฎหมาย ถาเปนคูสมรสก็ตองเปนคูสมรสตามกฎหมาย หรือถาเปนบุตรก็ตองเปนบุตรท่ี
ชอบดวยกฎหมาย หญิงชายซ่ึงสมรสกันในปจจุบันนี้ถาไมไดจดทะเบียนสมรสก็ไมอยูในฐานะของ
คูสมรส ถาชายนั้นตายไปกอนแลวถูกใสความ แมจะกระทบกระเทือนถึงช่ือเสียงหญิงเพียงไรก็ไม
เปนผิดตามมาตรา 327 นี้ได นอกจากนั้น บิดา มารดา คูสมรส และบุตร ในท่ีนี้หมายถึงเฉพาะผูท่ียัง
มีชีวิตอยูเทานั้น85 สรุปแลว ความผิดฐานหม่ินประมาทนั้นความสําคัญอยูท่ีเร่ืองหม่ินประมาทคน
เปนเทานั้น คนตายไมเกี่ยว คือสําคัญอยูท่ีมาตรา 326 เปนหลัก โดยเปนเร่ืองระหวางคนเปนตอคน
เปนดวยกัน สวนมาตรา327 เพียงประกอบมาตรา 326 เร่ืองหม่ินประมาทคนเปนเหมือนกันแตอาศัย
มูลเหตุหรือผานจากคนตายมาถึงคนเปน มาตรา 333 ก็ประกอบมาตรา 326 ใหอํานาจผูเสียหายท่ีถูก
หม่ินประมาทแลวยังไมทันรองทุกขภายในอายุความมอบอํานาจใหผูอ่ืนรองทุกขแทนได ถือวาเปน
การใหอํานาจพิเศษนอกเหนือไปจากวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 5 (2) ก็ไดเปนการบัญญัติเพิ่มวิธี
พิจารณาไปในตัว86 
 
2.3 คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหม่ิน 

 ในบทบัญญัติความผิดอาญาฐานตาง ๆ มีส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองเปนสวนท่ี
แฝงอยู คุณธรรมทางกฎหมายน้ีไมใชส่ิงท่ีมีรูปรางหรือวัตถุหรือบุคคล แตเปนสภาพท่ีพึงปรารถนา
ท่ีกฎหมายตองการปองกันจากการลวงละเมิด เปนเรื่องในทางความคิด หรือนามธรรม เปนส่ิงท่ี
ในทางตํารากฎหมายเยอรมันเรียกวา Rechtsgut87 หรือ “คุณธรรมทางกฎหมาย” บทบัญญัติของ
ความผิดฐานตาง ๆ เปนบทบัญญัติท่ีส้ันและกะทัดรัด แตในความส้ันและกะทัดรัดของบัญญัตินั้น ๆ 

                                                           

 84จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 451. 
 85สัญชัย สัจจวานิช ค เลมเดิม.  หนา 387. 
 86สุด สุตรา.  (2500, ธันวาคม).  “การปองกันอาชญากรรมตามกฎหมายอาญา.”  ดุลพาห, 4, 12.  หนา 

177 . 
 87ปรีดี เกษมทรัพย เรียก Rechtsgut วา “นิติสมบัติ” อางใน ปรีดี เกษมทรัพย.  (2525).  กฎหมายแพง: 

หลักท่ัวไป (พิมพครั้งที่ 5). หนา 112. 
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จะเห็นไดวากฎหมายไดรวบรวมเอาส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนพื้นฐานของความผิดฐานตาง ๆ นั้นเขาไวอยาง
เหมาะเจาะ ส่ิงท่ีเปนพื้นฐานดังกลาวนี้ คือ ผูกระทํา การกระทํา กรรมของการกระทํา ผลของการ
กระทํา รวมท้ัง คุณธรรมทางกฎหมาย88 การบัญญัติความผิดอาญาฐานตาง ๆ นั้นมีคุณธรรมทาง
กฎหมายเปนพื้นฐานทางความคิด แมผูบัญญัติจะมิไดกําหนดคุณธรรมทางกฎหมายกอนการบัญญัติ
ความผิดอาญาก็ตาม กฎหมายอาญาคุมครองคุณธรรมทางกฎหมาย โดยการหาทางระงับยับยั้งเจตน
จํานงของมนุษยผูอยูใตกฎหมายดวยการเรียกรองใหทุกคนประพฤติปฏิบัติในทํานองเดียวกัน คือ
ไมใหละเมิดกฎหมาย การกระทําความผิดทางอาญาจึงเปนท้ังการทํารายตอคุณธรรมทางกฎหมาย
และการทําผิดตอหนาท่ีในขณะเดียวกัน89  

 ในการคนหาและศึกษาถึงคุณธรรมทางกฎหมายน้ันกอใหเกิดประโยชนหลายประการ
ดวยกัน คือ ประการแรกคุณธรรมทางกฎหมายเปนเคร่ืองชวยในการตีความกฎหมายไดเนื่องจาก
คุณธรรมทางกฎหมายนั้นเปนสวนหนึ่งของความผิดอาญาฐานตาง ๆ ประการตอมา การศึกษา
คุณธรรมทางกฎหมายนั้นชวยในการแบงแยกจัดหมวดหมูประเภทของความผิดเพื่อการศึกษา และ
การจัดหมวดหมูของประมวลกฎหมายอาญาก็มีพื้นฐานต้ังอยูบนหลักเร่ืองคุณธรรมทางกฎหมายน้ี
เชนกัน ไมวาผูรางจะรูสึกถึงหรือไมก็ตาม และประการสุดทาย ดวยเหตุท่ีคุณธรรมทางกฎหมายมี
ท้ังท่ีเปนคุณธรรมทางกฎหมายในสวนท่ีเปนเอกชน และคุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวนรวม การ
แบงแยกคุณธรรมทางกฎหมายออกดังกลาว นอกจากจะชวยใหการวินิจฉัยปญหาเร่ืองผูเสียหายใน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหลักเกณฑท่ีแนนอนแลว ยังมีผลตอการพิจารณาปญหาท่ีวาใน
กรณีใดบางเอกชนจึงจะสามารถปองกันสิทธิของตนได และนอกจากน้ีการแบงคุณธรรมกฎหมาย
ดังกลาวยังชวยในการวินิจฉัยปญหาความยินยอมของผูเสียหายอีกดวย90 

 ในการที่จะใหการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมมีความเปนปกติสุข มนุษยทุกคนตอง
เคารพและไมละเมิดประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกัน การละเมิดประโยชนหรือคุณคาของ
การอยูรวมกันจึงเปนการละเมิดคุณธรรมทางกฎหมาย ฉะนั้น คุณธรรมทางกฎหมายจึงหมายถึง
ประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกันท่ีกฎหมายคุมครอง91 การคนหาคุณธรรมทางกฎหมายหรือ
ส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองในความผิดฐานดูหม่ินและความผิดฐานหม่ินประมาท พิจารณาไดดังนี้ 

                                                           

 88คณิต ณ นคร ง (2548).  ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพ้ืนฐานการเขาใจ.  หนา 255. 
 89คณิต ณ นคร จ (2521, มกราคม).  “คุณธรรมทางกฎหมายกับการใชกฎหมายอาญา.”  วารสารอัยการ, 3, 

25.  หนา 57. 
 90คณิต ณ นคร จ เลมเดิม.  55-60. 
 91คณิต ณ นคร ฉ (2543).  กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป.  หนา 94.  
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 ความผิดฐานดูหม่ินและความผิดฐานหม่ินประมาทนั้น มีความเห็นของนักกฎหมายเห็น
แตกตางกัน กลาวคือ ฝายแรกเห็นวา ความผิดฐานดูหม่ินมิใชความผิดท่ีกระทําตอเกียรติและ
ช่ือเสียง อาจดวยเหตุท่ีนักกฎหมายฝายนี้มองวา การดาผูอ่ืนไมทําใหผูถูกดาเสียชื่อเสียง หรือทําให
ผูฟงคําดาดูหม่ินผูถูกดา แตกลับจะทําใหผูดานั้นเองเสียช่ือเสียง ถูกผูฟงดูหม่ิน92 และสําหรับ
ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น นักกฎหมายฝายนี้เห็นวาเปนความผิดท่ีกระทบตอช่ือเสียง โดยมอง
วาการหม่ินประมาทนั้นเปนการแสดงความหมายออกใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงนาจะเสียช่ือเสียง ถูกดู
หม่ิน เกลียดชัง93 สวนนักกฎหมายอีกฝายหนึ่งนั้นมีความเห็นวา ความผิดฐานดูหม่ินและหม่ิน
ประมาทนั้นเปนความผิดท่ีกระทบตอเกียรติ ซ่ึงความผิดตอเกียรตินี้ เปนความผิดท่ีประกาศใหรูกัน 
ไมใชความผิดท่ีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ฉะนั้น ความสําคัญตอเกียรติคือการท่ี “ตองมีผูรับรู” 
ซ่ึงผูรับรูในความผิดตอเกียรติอาจเปนผูถูกกระทําเองหรือผูอ่ืนก็ได กลาวคือ กรณีความผิดฐานดู
หม่ิน ตามปกติผูรับรูคือผูถูกดูหม่ินเอง สวนบุคคลอ่ืนจะรับรูหรือไมไมใชขอสาระสําคัญ สวนกรณี
ความผิดฐานหม่ินประมาท ผูรับรูคือบุคคลท่ีสามและผูรับรูตองเปนผูอ่ืน สวนผูถูกกระทําเองจะ
รับรูหรือไม ไมเปนขอสาระสําคัญ นอกจากนี้ความผิดฐานนี้ยังเปนความผิดฐานกออันตราย ท่ี
กฎหมายประสงคท่ีจะมิใหอันตรายเกิดข้ึนจึงไดบัญญัติเปนการปองกันไวกอน และเปนความผิดท่ี
เปนการกออันตรายลอย ๆ ซ่ึงในองคประกอบของความผิดจะกลาวถึงการกระทําท่ีเปนอันตรายโดย
ไมคํานึงถึงวาในกรณีเฉพาะน้ันอันตรายจะเกิดข้ึนไดหรือไม94 ความผิดฐานหม่ินประมาทและดู
หม่ินของประเทศไทยน้ันมิไดบัญญัติรวมไวในหมวดความผิดตอช่ือเสียงแตแยกกระจัดกระจายกัน
อยูตามฐานะของบุคคลผูถูกกระทํา ซ่ึงความผิดฐานหม่ินประมาทและดูหม่ินบางมาตรานั้น 
กฎหมายมิไดมุงคุมครองแตเฉพาะเกียรติของผูถูกดูหม่ินแตเพียงอยางเดียว แตกฎหมายยังมุง
คุมครองถึงส่ิงอ่ืนท่ีสําคัญอันเกี่ยวของกับความม่ันคงของประเทศหรือความเด็ดขาดในการใช
อํานาจของรัฐดวย ซ่ึงแยกพิจารณาตามฐานความผิดไดดังตอไปนี้ 

 2.3.1  ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393  
 บทบัญญัติแหงมาตรา 393 นี้ มีขอความทํานองเดียวกันกับมาตรา 339 (2) และ (3) แหง

กฎหมายลักษณะอาญาเดิม95 
 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในเบ้ืองตนวา เกี่ยวกับความเห็นในเร่ืองของส่ิงท่ีกฎหมายมุง

คุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาและหมิ่นประมาทนั้น มี

                                                           

 92จิตติ ติงศภัทิย ข (2543).  กฎหมายอาญา ภาค ๒ ตอน ๑.  หนา 127. 
 93จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 398. 
 94คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 99-100. 
 95จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 1237. 
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ความเห็นแตกตางกันเปนหลายฝาย ในหัวขอนี้ผูเขียนจะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็น
ของแตละฝายเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งข้ึน กลาวคือ นักกฎหมายฝายแรกเห็นวา ส่ิงท่ีกฎหมายมุง
คุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393 นี้มิใชเกียรติ 
อาจเปนดวยเหตุท่ีนักกฎหมายฝายนี้มองวาการดาผูอ่ืนไมทําใหผูถูกดาเสียช่ือเสียง หรือทําใหผูฟง
คําดาดูหม่ินผูถูกดา แตกลับจะทําใหผูดานั้นเองเสียช่ือเสียง ถูกผูฟงดูหม่ิน96 นอกจากนั้นนัก
กฎหมายฝายนี้ยังมีความเห็นเกี่ยวกับคําวา “ซ่ึงหนา” ในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาวานาจะหมายถึง
การกระทําท่ีรูไดถึงอีกฝายหนึ่ง อาจเขาถึงตัวกอเหตุรายข้ึนในทันทีทันใดที่กระทํา และคงจะไม
ถือเอาการเห็นหนาหรือความใกลชิดกันอยางเดียวเปนสําคัญ แมผูดากับผูถูกดาอยูกันคนละหองมีฝา
กัน ไมเห็นหนากัน ถาดาไดยินถึงกันอาจไปถึงกันไดทันที ก็นาจะเปนผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาได หรือ
แมจะอยูหางกัน 4-5 เสน ผูดาดาโดยใชเคร่ืองกระจายเสียงก็นาจะเปนการดูหม่ินซ่ึงหนาเหมือนกัน 
แตการใชโทรศัพทอาจเปนปญหา เพราะอาจอยูใกลกันคนละหองก็ได มีผลเชนเดียวกับตะโกนดา
กัน แตถาใชโทรศัพทดากันคนละสถานท่ีหรือคนละซีกโลกจะวาซ่ึงหนาเห็นจะไมได97 ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงอาจทําใหนักกฎหมายฝายนี้เห็นวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมาย
ของความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393 นี้ คือความสงบเรียบรอย สําหรับนักกฎหมายในฝาย
หลังเห็นวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ “เกียรติ” ซ่ึง
เปนสวนหน่ึงหรือรูปการอันหนึ่งของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีมนุษยทุกคนมีอยูเนื่องจากความ
เปนมนุษย ผูอ่ืนตองใหความเคารพและความผิดฐานนี้เปนความผิดท่ีเสริมใหการคุมครองเกียรติมี
ความสมบูรณ98 นอกจากนี้ ในทางแพงการดูหม่ินถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใดของ
ผูอ่ืนตามบทบัญญัติในมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย99 ซ่ึงคําพิพากษาฎีกาท่ี 
124/2487 วินิจฉัยวางหลักวา สิทธิ ไดแก ประโยชนอันบุคคลมีอยูและบุคคลมีหนาท่ีตองเคารพ 
กลาวคือ ไดรับการรับรองและคุมครองของกฎหมายในเร่ืองการลงโทษ การดา มีบัญญัติไวใน
กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 339 (2) ถือวากฎหมายรับรองวาบุคคลมีสิทธิจะไมใหใครมาดา 
ฉะนั้น การท่ีจําเลยดาโจทกจึงเปนการทําใหเสียหายตอสิทธิของโจทก อันเปนการละเมิดสิทธิของ

                                                           

 96จิตติ ติงศภัทิย ข หนาเดิม. 
 97เพรียบ หุตางกูร และจิตติ ติงศภัทิย.  หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาที่ 110/2516.  อางในทวีเกียรติ มีนะ

กนิษฐ ค (2547).  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง.  หนา 575. 
 98คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 126-132. 
 99ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 บัญญัติวา “ผูใด จงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคล

อื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึง
อยางใดก็ดี ทานวาผูน้ันทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน” 
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โจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 ศาลกําหนดคาเสียหายใหไดตามมาตรา 
438 วรรคหนึ่ง คําวา สิทธิอยางหนึ่งอยางใดตองเปนสิทธิหรือเปนประโยชนท่ีมีกฎหมายรับรอง
และคุมครองถาเปนประโยชนท่ีไมมีกฎหมายรับรองและคุมครองก็ไมใชสิทธิอยางหน่ึงอยางใดอัน
จะไดรับการคุมครองตามมาตราน้ี ซ่ึงตามคําพิพากษาฎีกานี้เปนเร่ืองท่ีจําเลยดาโจทกวา ไอจูมไอ
ชาติแมวหมา คํานี้มิใชหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แตเปนเร่ืองดูหม่ินซ่ึง
หนา ซ่ึงปจจุบันมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ฉะนั้น เม่ือมีกฎหมายเร่ืองดูหม่ิน
มาคุมครองไมใหคนถูกดูหม่ินเทากับเปนประโยชนท่ีมีกฎหมายมารับรองคุมครองให  ดังนั้น การดู
หม่ินจึงถือเปนการละเมิดตอสิทธิอยางหนึ่งอยางใด100 ซ่ึงผูเขียนนั้นมีความเห็นเปนเชนเดียวกับนัก
กฎหมายฝายหลัง 

 2.3.2  ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะไดกระทําการตาม
หนาท่ี ตามมาตรา 136 

 ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะไดกระทําการตาม
หนาท่ี ตามมาตรา 136 ถูกบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับ
การปกครอง โดยความผิดในลักษณะนี้ แบงออกไดเปน 2 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ในการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานในการยุติธรรม ซ่ึงความผิดตามมาตรา 136 นี้ 
เปนความผิดตอเจาพนักงาน คือ กรณีท่ีราษฎรกระทําความผิดตอเจาพนักงานท่ัว ๆ ไป ไมวาจะเปน
ตํารวจ พนักงานฝายปกครองตาง ๆ และในบางกรณีก็รวมถึงสมาชิกนิติบัญญัติ สมาชิกสภาจังหวัด 
หรือสมาชิกสภาเทศบาลดวย เปนความสัมพันธระหวางราษฎรกับเจาพนักงานในการปกครอง101 

 มาตรา 136 บัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทําการตามหนาท่ีหรือเพราะได
กระทําการตามหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ” 

 จากบทบัญญัติของมาตรา 136 นี้ มีนักกฎหมายไดใหคําอธิบายเอาไว โดยฝายแรก
อธิบายวา ความผิดตามมาตราน้ีมีสองสวนกลาวคือ สวนแรก คือ การดูหม่ินเจาพนักงานซ่ึงกระทํา
การตามหนาท่ี หมายความถึงการดูหม่ินเจาพนักงานขณะที่กระทําการตามหนาท่ีอยู เชน ดาตํารวจ
ขณะยืนยาม102 แมดาเร่ืองสวนตัวก็ผิด เชน ขณะเจาพนักงานเขาจับกุม จําเลยใหของลับ ดา ยกเทา
ให หรือถมน้ําลายรด103 สวนท่ีสอง คือ ดูหม่ินเจาพนักงานเพราะไดกระทําการตามหนาท่ี หมายถึง 
                                                           

 100เพ็ง เพ็งนิติ. (2547).  รวมคําบรรยาย ภาคหน่ึง สมัยท่ี 57.  หนา 347. 
 101ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 33. 
 102หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 44. 
 103ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 37. 
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สาเหตุท่ีทําการดูหม่ิน ซ่ึงเปนเร่ืองของมูลเหตุชักจูงใจหรือเจตนาพิเศษ104 กลาวคือ ท่ีดูหม่ินก็เพราะ
เจาพนักงานไดกระทําการตามหนาท่ี105 เชน ตํารวจจับจําเลยเพราะอัยการมาแจงใหจับ จําเลยไปดา
ตํารวจท่ีหนาบานพักของตํารวจวาเปนข้ีขาอัยการ เปนการดูหม่ินเจาพนักงานเพราะไดกระทําการ
ตามหนาท่ี นอกจากนั้นผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงวาผูถูกดูหม่ินเปนเจาพนักงาน106 สําหรับนัก
กฎหมายฝายหลังไดอธิบายวา ความผิดตามมาตรา 136 นี้ ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครอง
หรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ “ความเด็ดขาดแหงอํานาจรัฐ” และ “เกียรติ” ของ
เจาพนักงานในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคล การที่เจาพนักงานเปนผูใชอํานาจรัฐ เจาพนักงานก็ชอบท่ี
จะไดรับความคุมครองเปนพิเศษ กลาวคือ อํานาจรัฐท่ีเจาพนักงานใชนั้นชอบท่ีจะมีความเด็ดขาด
ตามสมควร ท้ังนี้เพื่อใหเจาพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมติดขัด และโดยท่ีความผิดฐานนี้
เปนความผิดตอเกียรติดวย ลักษณะของความผิดฐานนี้จึงเปนความผิดเกี่ยวกับการประกาศใหรู
เชนเดียวกับความผิดฐานดูหม่ินตามมาตรา 393107 จากคําอธิบายของนักกฎหมายท้ังสองฝายนี้ 
สามารถสรุปไดวานักกฎหมายท้ังสองฝายมีความเห็นเหมือนกันในสวนท่ีความผิดฐานนี้มุงคุมครอง
หรือมีคุณธรรมทางกฎหมายอยูท่ี ความเด็ดขาดของอํานาจรัฐ แตกตางกันตรงท่ี ฝายแรกมองวา
ความผิดฐานนี้มิไดคุมครองเกียรติของตัวเจาพนักงานในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคล แตฝายหลังนั้น
มองวาความผิดฐานนี้คุมครองเกียรติของตัวเจาพนักงานในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลดวย 

 2.3.3  ความผิดฐานดูหม่ินศาลหรือผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ตามมาตรา 198  
 มีบัญญัติอยูในหมวดความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ลักษณะของความผิดเปน

การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับความยุติธรรม108 ตามมาตรา 198 บัญญัติวา “ผูใดดูหม่ินศาลหรือผู
พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของ
ศาล ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท” 
ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคที่จะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ “ความ
เด็ดขาดแหงอํานาจรัฐในการยุติธรรม” ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีจะปกปองใหกระบวนการพิจารณาคดีดวย
ระบบศาลเปนไปไดโดยอิสระ โดยบทบัญญัติของกฎหมายและโดยยุติธรรม ไมไดมีไวปกปองผู
พิพากษาในฐานะบุคคล109 ดังนั้น การดูหม่ินจึงไมจําตองทําในขณะมีการพิจารณาพิพากษาคดี อาจ

                                                           

 104รชฎ เจริญฉ่ํา เลมเดิม.  หนา 76. 
 105หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 44. 
 106ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 38. 
 107คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 584-586. 
 108สัญชัย สัจจวานิช ก เลมเดิม.  หนา 569. 
 109คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 698. 
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กระทําหลังจากนั้นก็ได ส่ิงสําคัญคือตองเปนการดูหม่ินในการพิจารณาพิพากษา มิใชดูหม่ินตัวผู
พิพากษา ถาดูหม่ิน เชน ดาผูพิพากษาโดยไมกลาวถึงการพิจารณาพิพากษา แมจะดาเพราะการ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้นเปนมูลเหตุจูงใจอาจเปนความผิดตามาตรา 136 ไมใชความผิดตามมาตรา 
198 นี้ ความแตกตางระหวางมาตรา 136 กับมาตรา 198 จึงอยูตรงนี้110ซ่ึงในทางตําราความผิดฐานนี้
นักกฎหมายเห็นเปนแนวทางเดียวกัน 

 2.3.4  ความผิดฐานหม่ินประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326  
 มาตรา 326 บัญญัติวา “ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืน

นั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผูนั้นกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ี
จะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 นั้น เคยถือ
หลักกันมาแตเดิมวา ความผิดฐานหม่ินประมาทในทางอาญามีมูลฐานอยูท่ีขอความท่ีกลาวอาจทําให
ผูถูกหม่ินประมาทโกรธแคน เปนเหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยข้ึนในบานเมือง อันเปนการถือ
วากฎหมายมุงคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง เปนการปองกันมิใหเกิดการแก
แคนตอบแทนดวยตนเองอันจะทําใหบานเมืองเกิดความวุนวายข้ึนเชนเดียวกับความผิดฐานดูหม่ิน 
แตความคิดนี้มีความเห็นในปจจุบันวาพนสมัย111  

 ความผิดฐานหม่ินประมาทนั้น นักกฎหมายฝายแรกเห็นวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือ
คุณธรรมทางกฎหมายคือช่ือเสียง โดยมองวาการหม่ินประมาทน้ันเปนการแสดงความหมายออกให
บุคคลใดบุคคลหน่ึงนาจะเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน เกลียดชัง112 ฝายท่ีสองเห็นวาคุณธรรมทางกฎหมาย
หรือส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองความผิดฐานหม่ินประมาท คือ เกียรติ113 และฝายสุดทายเห็นวา
ความผิดฐานหม่ินประมาทนั้น มุงคุมครองชื่อเสียงของบุคคลซ่ึงรวมถึงเกียรติดวย  โดยเห็นวา
ช่ือเสียง (Reputation) หมายความถึง คาหรือราคาท่ีมนุษยมีตอเพื่อนมนุษยดวยกันในทางสังคมและ
ศีลธรรม ช่ือเสียงจึงอยูในลักษณะท่ีบุคคลมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอก การทําลายช่ือเสียงเปน
การทําลายความสัมพันธภายนอก กลาวคือ เปนการทําใหบุคคลภายนอกมองบุคคลนั้นดวยคุณคาท่ี
ต่ําลง ไดรับการดูถูก เกลียดชังหรือถูกเยาะเยย หรือเสียชื่อเสียงในหนาท่ีการงานหรือการคา ฝายนี้
แบงลักษณะของช่ือเสียงออกเปน ช่ือเสียงในรูปของทรัพยสิน ช่ือเสียงในรูปของเกียรติยศ ช่ือเสียง
ในรูปของศักดิ์ศรี และเห็นวา คุณคาของช่ือเสียงในรูปเกียรติยศ เปนคุณคาของชีวิตท่ีมีความหมาย 

                                                           

 110หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม.  หนา 83. 
 111จิตติ ติงศภัทิย ก เลมเดิม.  หนา 496.  
 112แหลงเดิม.  หนา 398. 
 113คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 132. 
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ดังนั้น การทําลายเกียรติยศจึงเทียบเทากับการทําลายชีวิตเลยท่ีเดียว กฎหมายตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลาว จึงไดวางหลักเกณฑคุมครองถึงการหม่ินประมาทตอเกียรติไว114 นอกจากนี้เม่ือ
พิจารณาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 วรรคแรกท่ีบัญญัติวา “ผูใด กลาวหรือไข
ขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความอันฝาฝนตอความเปนจริง เปนท่ีเสียหายแกช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของ
บุคคลอ่ืนก็ดี ทานวาผูนั้นจําตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิด
แตการนั้น แมท้ังเม่ือตนมิไดรูวาขอความนั้นไมจริงแตหากควรจะรูได” แลวเห็นวา การหม่ิน
ประมาทนั้นนอกจากกฎหมายอาญาจะบัญญัติคุมครองไวแลว ในทางแพงกฎหมายยังรับรองวา 
ช่ือเสียงเกียรติคุณและทางทํามาหาไดทางเจริญของบุคคลเปนสิทธิซ่ึงอาจถูกกระทําละเมิดได ซ่ึง
หม่ินประมาททางแพงตางจากหม่ินประมาททางอาญาตรงท่ี หม่ินประมาททางแพงผูกระทําอาจ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ไดแตในทางอาญาผูกระทําตองกระทําโดยเจตนา และ
ขอความท่ีหม่ินประมาทในทางแพงนั้นจะตองฝาฝนตอความจริง แตทางอาญาแมขอความนั้นจะ
เปนความจริงผูกระทําก็มีความผิด เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายยอมใหพิสูจนความจริงได อยางไรก็
ตามการดูหม่ินหรือหม่ินประมาทดวยขอความจริง แมจะไมเปนละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
มาตรา มาตรา 423 ก็ตาม แตหากทําใหเสียหายแกสิทธิของบุคคลอ่ืนก็อาจเปนละเมิดตามมาตรา 
420 ไดเชนกัน นอกจากนี้ หม่ินประมาททางแพงยังรวมถึงทางทํามาหาไดและทางเจริญของเขาดวย
ซ่ึงความสําคัญอยูท่ีเสียหายแกช่ือเสียง เม่ือช่ือเสียงเสียหาย เกียรติคุณทางทํามาหาไดและทางเจริญก็
ยอมเสียหายไปดวย115   ในสวนนี้ผูเขียนเห็นดวยกับฝายท่ีสอง 

 2.3.5  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน ผูแทนของรัฐตางประเทศ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 134 

 ตามมาตรา 134 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
ผูแทนรัฐตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมาสูพระราชสํานัก ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึง
หาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ี
จะคุมครองในความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินผูแทนของรัฐตางประเทศ ตามมาตรา 134 คือ 
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศ และ เกียรติ ของบุคคลดังกลาว ท้ังนี้ ผูแทนแหงรัฐเปนองคกรสําคัญ
ในความสัมพันธระหวางประเทศ เปนผูสานสัมพันธไมตรี การเปนตัวแทนรัฐไมจําเปนตองมีการ
มอบอํานาจ กฎหมายอาญาจึงตองคุมครองผูแทนแหงรัฐตางประเทศม่ีมีสัมพันธไมตรีใน
ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีเปนราชอาณาจักร ผูแทนรัฐตางประเทศซ่ึงไดรับการคุมครองตาม
                                                           

 114เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  เลมเดิม.  หนา 16-17. 
 115ศักด์ิ สนองชาติ.  (2544).  คําอธิบายโดยยอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด.  หนา 52-
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มาตรา 134 คือ ผูท่ีเปนทูต ซ่ึงอาจเปนเอกอัครราชทูต อัครราชทูต หรืออุปทูต แตไมรวมถึงบุคคล
อ่ืนในคณะทูตดวยแมจะไดรับเอกสิทธิก็ตาม116 

 2.3.6  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน ราชาธิบดี ราชินี ราชสวามี รัชทายาทหรือประมุข
แหงรัฐตางประเทศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 133 

 มาตรา 133 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธิ
บดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึง
เจ็ดป หรือปรับสองพันถึงหนึ่งหม่ืนส่ีพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ีจะ
คุมครองในความผิดฐานหม่ินประมาทและดูหม่ิน ตามมาตรา  133 คือ “สัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศ” และ “เกียรติ” ของบุคคลดังกลาว ท้ังนี้ ประมุขแหงรัฐไมวาจะเปนกษัตริย พระราชินี 
ประธานาธิบดี หรือท่ีมีการเรียกขานอยางใด ๆ เปนองคกรสําคัญของประเทศ ผูใดจะเปนประมุข
แหงรัฐยอมเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ และอาจเปนคน ๆ เดียวหรือประกอบกัน
หลายคนก็ได ประมุขแหงรัฐเปนองคกรท่ีสําคัญแทนรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางภายนอก การเปน
ตัวแทนรัฐไมจําเปนตองมีการมอบอํานาจ ประมุขแหงรัฐจึงเปนองคกรสําคัญในความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เปนผูสานสัมพันธไมตรี กฎหมายอาญาจึงตองคุมครองประมุขแหงรัฐตางประเทศ
มีสัมพันธไมตรีในความสัมพันธระหวางประเทศท่ีเปนราชอาณาจักร พระราชวงศมีสวนสําคัญใน
การเจริญสัมพันธไมตรีกฎหมายอาญาของไทยจึงคุมครองไปถึงรัชทายาทดวย117 

 2.3.7  ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ินตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

 มาตรา 112 บัญญัติวา “ผูใดหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สามปถึงสิบหาป”  การหม่ินประมาทตามความหมายแหงมาตรานี้เปนเชนเดียวกันกับมาตรา 326 
แตจะอางขอแกตัวตามมาตรา 329 (4) ไมได เพราะพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีพึงเคารพสักการะ 
ยอมอยูเหนือการติชมใด ๆ ท้ังส้ิน พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองคก็เปน
สัญลักษณของสถาบันนี้เชนกัน118 ส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองอยางแทจริงในความผิด
ฐานหมิ่นประมาทและดูหม่ิน ตามมาตรา 112 นี้ คือ  “ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร” ไมใชเกียรติ 
อันถือวาเปนสวนหนึ่งของความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ท้ังนี้ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย
เปนสถาบันหลักของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย องคพระมหากษัตริยทรง
                                                           

 116คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 572-580.   
 117แหลงเดิม.   
 118ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 17-18. 
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ดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะลวงละเมิดมิไดและผูใดจะกลาวหาหรือฟองรอง
พระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได ดวยเหตุนี้ความผิดตอองคพระมหากษัตริยจึงเปนความผิดตอ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรอยางแทจริง เหตุท่ีผูกระทํามีอํานาจกระทําไดตามมาตรา 329 จึงไม
เปนเหตุยกมาแกตัวใหพนในความผิดฐานนี้ 119 ซ่ึงตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 51/2503 ไดวินิจฉัยเอาไว
วา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (4) บัญญัติถึงกรณีท่ีวา ไดมีการดําเนินการอันเปดเผยใน
ศาลหรือในการประชุมแลวไดมีการแถลงขาวดวยความเปนธรรมในเร่ืองนั้น ๆ แตการกระทําของ
จําเลยในคดีนี้เปนการท่ีจําเลยไปพูดกลาวถอยคําอันเปนการหม่ินประมาทในท่ีประชุมสาธารณะ จึง
หาเขาตามตัวบทที่กลาวอางไม 

 
2.4 เปรียบเทียบความผิดฐานดูหม่ินในกรณีอ่ืน ๆ กับความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา 

 จากหลักเกณฑในความผิดฐานดูหม่ินกรณีตาง ๆ มาแลวนั้น อาจพิจารณาไดดังนี้ 
กลาวคือ ความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงาน ตามมาตรา 136 ไมจําตองกระทําซ่ึงหนา สามารถดูหม่ิน
ลับหลังได และจะตองเปนเร่ืองท่ีเจาพนักงานผูนั้นไดกระทําการตามหนาท่ี หรือเพราะไดกระทํา
การตามหนาท่ีจึงถูกดูหม่ินอันเปนเจตนาพิเศษ หรือเรียกวาเปนมูลเหตุจูงใจ คุณธรรมทางกฎหมาย
หรือส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองสําหรับความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงาน คือ ความเด็ดขาด
แหงอํานาจรัฐและเกียรติ  แตสําหรับการดูหม่ินบุคคลธรรมดานั้น โดยบทบัญญัติของกฎหมายแลว
ไมอาจทําใหการดูหม่ินบุคคลธรรมดานั้นสามารถทํากันลับหลังไดเชนเดียวกับการดูหม่ินเจา
พนักงาน การดูหม่ินบุคคลธรรมดานั้นไมจําตองอาศัยเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจแตอยางใด  และ
คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาน้ีมีเพียงประการเดียว คือ เกียรติ เม่ือ
เทียบกับความผิดฐานดูหม่ินเจาพนักงานตามมาตรา 136 จะเห็นไดวา หากมีการวินิจฉัยวา ผูถูกดู
หม่ินนั้นไมใชเจาพนักงาน ถาเปนการกระทําซ่ึงหนา ก็อาจจะเปนดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 
393 ได120 

 การดูหม่ินผูพิพากษาตามมาตรา 198 นั้น เปนการดูหม่ินในการพิจาณาพิพากษา มิใช
เปนการดูหม่ินตัวผูพิพากษา121 จึงเปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีมิใชตัวบุคคลอยางเชน
การดูหม่ินบุคคลธรรมดา นอกจากนั้นความผิดฐานดูหม่ินผูพิพากษานั้นส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงค

                                                           

 119คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 527 และหนา 538-540.   
 120รชฏ เจริญฉ่ํา.  เลมเดิม.  หนา 59-60. 
 121แหลงเดิม.  หนา 83. 
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จะคุมครอง หรือคุณธรรมทางกฎหมายของมาตรา 198 นี้คือ ความเด็ดขาดแหงอํานาจรัฐ122 มิใช
เกียรติอยางเชนความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 393 

 ความผิดฐานหม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดราย ราชาธิบดี ราชินี ราช
สามี รัชทายาท หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตามมาตรา 133 นั้น และความผิดฐานหม่ินประมาท 
ดูหม่ินหรือแสดงความอาฆาตมาดรายผูแทนรัฐตางประเทศ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมาสูพระราชสํานัก
นั้น การดูหม่ินเปนไปตามมาตรา 393 ความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา แตไดรับโทษหนักกวา 
เพราะผูท่ีถูกดูหม่ินนั้นเปนบุคคลพิเศษ123 สําหรับส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครอง หรือ
คุณธรรมทางกฎหมายตามมาตรา 133 และมาตรา 134 นี้เหมือนกันและมีสองประการ กลาวคือ 
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศ และเกียรติ124 แตสําหรับความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 
393 มีเกียรติแตเพียงประการเดียวเทานั้น 

 ความผิดฐานหม่ินประมาท  ดูห ม่ิน  หรือแสดงความอาฆาตมาดร าย  ตอองค
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตามมาตรา 112 การดูหม่ิน
ตามมาตรานี้ หมายถึง การดูถูกเหยียดหยามตามมาตรา 393 แตโทษท่ีไดรับหนักกวา ท้ังนี้ เพราะ
พระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีพึงเคารพสักการะ125 มิบังอาจควรกาวลวงไมวากรณีใด และส่ิงท่ี
กฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดตามมาตรา 112 นี้ คือ 
ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร แตสําหรับความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 393 คือ 
เกียรติ126 

 การดูหม่ินตามมาตรา 136, 198, 133, 134 และ มาตรา 112 นั้น ไมวาจะกลาวตอหนา
หรือลับหลังยอมเปนความผิดไดท้ังส้ินแตหากเปน การกลาวตอหนาและมีบุคคลที่สามไดยินไดฟง
ดวย ถอยคํานั้นอาจจะมีความผิดท้ังดูหม่ินและหม่ินประมาทในกรรมเดียวกันก็ได แลวแตถอยคําท่ี
กลาวนั้น127 นอกจากนั้น ความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดาตามมาตรา 393 นั้น เปนความผิดฐานดู
หม่ินเพียงมาตราเดียวเทานั้นท่ีบัญญัติไวในภาค 3 วาดวยความผิดลหุโทษ  

 
 

                                                           

 122คณิต ณ นคร ง เลมเดิม.  หนา116. 
 123ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 30. 
 124คณิต ณ นคร ง เลมเดิม.  หนา 88-89. 
 125ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ก เลมเดิม.  หนา 18. 
 126คณิต ณ นคร ง เลมเดิม.  หนา 77. 
 127รชฏ เจริญฉ่ํา.  เลมเดิม.  หนา 59-82. 
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2.5 เปรียบเทียบความผิดฐานหม่ินประมาทกับดูหม่ิน 
 กฎหมายลักษณะอาญาเดิมใชคําวา หม่ินประมาทเหมือนกันหมด128 แตก็มีความหมาย

แตกตางกัน หม่ินประมาทใสความ ตัวบทภาษาอังกฤษใชคําวา Defame ตรงกับคําวา “หม่ิน
ประมาท” ในประมวลกฎหมายอาญาปจจุบัน อีกอยางหน่ึงไดแก หม่ินประมาทซ่ึงหนาหรือ
โฆษณาการหม่ินประมาท ซ่ึงจัดอยูในความผิดลหุโทษ ตัวบทภาษาอังกฤษใชคําวา Insult ตรงกับคํา
วา “ดูหม่ิน” ตามประมวลกฎหมายอาญาปจจุบัน 

 หม่ินประมาท หมายความวา การแสดงขอความหรือความหมายออกดวยประการใดๆ  
ตอบุคคลหน่ึงบุคคลใด ใหบุคคลอ่ืนไดรับความเสียหายแก ช่ือเสียงเกียรติคุณ  สวนดูหม่ิน 
หมายความวา การกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเหยียดหยามบุคคลอ่ืนซ่ึงไมทําใหผูนั้นไดรับ
ความเสียหายแกช่ือเสียงเกียรติคุณ129 

  “หม่ินประมาท” เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับช่ือเสียงของผูอ่ืนไดรับความกระทบกระเทือน
โดยตรง เรียกวา เปนการใสความ สวน “ดูหม่ิน” เปนเร่ืองสบประมาทหรือดูถูก  

 ขอความบางอยางอาจเปนท้ังหม่ินประมาทและดูหม่ิน ขอความบางอยางอาจเปนหม่ิน
ประมาทแตไมเปนดูหม่ิน หรือกลับกันเปนดูหม่ินแตไมเปนหม่ินประมาท นอกจากนี้ ความผิดฐาน
หม่ินประมาท แมวาหม่ินประมาทคนท่ีตายไปแลวก็อาจเปนความผิดได ผิดกับเร่ืองดูหม่ิน ถาเปน
การดูหม่ินคนท่ีตายไปแลวไมเปนความผิดฐานดูหม่ิน 

 ลักษณะของการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทน้ัน เปนการกระทําโดยแสดงการใส
ความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามซ่ึงทําใหผูท่ีถูกใสความนั้นไดรับความเสียหาย กลาวคือ เปนการกระทําท่ี
แสดงตอบุคคลท่ีสามแตทําใหผูเสียหายไดรับความเสียหาย ตางจากการกระทําความผิดฐานดูหม่ิน
ซ่ึงเปนการกระทําโดยการแสดงออกถึงการกระทําท่ีเปนการดูหม่ินตอผูถูกกระทําโดยตรง ซ่ึง
ผูกระทํามีเจตนาท่ีจะกระทําโดยแสดงออกตอผูเสียหายเทานั้นไมมีบุคคลท่ีสามเขามาเกี่ยวของแต
อยางใด 

 ความผิดฐานหม่ินประมาทอาจประกอบดวยลักษณะฉกรรจ กลาวคือ ไดกระทําดวยการ
โฆษณา หรือกระจายเสียง หรือปาวประกาศ ตองระวางโทษสูงข้ึน (มาตรา 328) แตความผิดฐานดู
หม่ินไมถือเหตุดังกลาวเปนลักษณะฉกรรจท่ีจะตองระวางโทษสูงข้ึน   

 เร่ืองหม่ินประมาท ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวใน มาตรา 326 ถึง มาตรา 333 สวน
เร่ืองดูหม่ิน เปนความผิดลหุโทษ มีบัญญัติไวในมาตรา 393 ซ่ึงความผิดฐานหม่ินประมาทท่ีกระทํา
                                                           

 128กฎหมายลักษณะอาญา รศ.127 มาตรา 339 บัญญัติวา “ผูใด 1.  ขูเข็ญจะทําใหเสียหายแกเขาโดยการ
รายแรงและไมเปนธรรม   2. หมิ่นประมาทเขาซึ่งหนา 3.  โฆษณาหมิ่นประมาทเขา...” 

 129ศักด์ิ สนองชาติ.  เลมเดิม. หนา 53.  
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ตอบุคคลธรรมดา เปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา 333 แตในเร่ืองดูหม่ินไมวาจะเปน
ความผิดลหุโทษหรือไมใชลหุโทษ ก็ไมใชความผิดอันยอมความได”130  

 ดูหม่ิน คือ ดูถูก เหยียดหยาม ทําใหอับอาย เสียหาย สบประมาท หรือดา ไมเพียงแตคํา
หยาบคายไมสุภาพ แดกดัน คําสาปแชง หรือคําขูอาฆาต การดูหม่ินอาจกระทําดวยวาจาหรือกิริยา
อยางอ่ืน และการดูหม่ินจะตอง กระทําซ่ึงหนา ซ่ึงใหผูถูกดาไดยิน ไมตองหันหนาหากัน อยูขาง ๆ 
หรือขางหลังไมสําคัญ ก็เปนดูหม่ินซ่ึงหนา หรือเปนการใชคําพูดหรือการกระทําท่ีลดเกียรติผูอ่ืน
โดยทําตอหนา หรือในลักษณะท่ีรับรูรับทราบได131 หรือจะตองดูหม่ินดวยการโฆษณา ซ่ึง
หมายความถึง การทําใหแพรหลาย คือ ทราบถึงผูอ่ืน แตจะตองทราบถึงบุคคลมากนอยเพียงใดยัง
ไมเปนการแนนอน สวนหมิ่นประมาทนั้น ไดแก การ “ใสความ” คือ แสดงพฤติการณอันเปน
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนแลว หรือกําลังเกิดข้ึนอยู เปนการยืนยันขอเท็จจริงถึงความประพฤติช่ัวไมวาจะ
เปนจริงหรือเท็จก็ตาม สวน วิธีการใสความ นั้น คือ การแสดงขอความใหปรากฏ132  

 หม่ินประมาท เปนการใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สามโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชัง ทําใหผูถูกใสความเสียหาย ถูกผูอ่ืนนอกจากผูหม่ินประมาท
รูสึกถูกดูหม่ิน ลดคุณคาในชุมชนลง ขอความท่ีกลาวใสความผูอ่ืนถาไมกลาวตอบุคคลท่ีสามก็ไม
เปนความผิดแตอาจเปนดูหม่ินในเม่ือกลาวซ่ึงหนาของผูนั้น แตการดูหม่ินแมกระทําตอหนาบุคคล
ท่ีสามหรือดวยการโฆษณาก็ไมเปนหม่ินประมาทเพราะดูหม่ินมิใชการกลาวใสความ ดูหม่ินเปน
การแสดงการดูถูกเหยียดหยามหรือสบประมาทตอผูถูกดูหม่ิน ผูกระทําเปนผูดูหม่ิน ลดคุณคาของผู
ถูกดูหม่ิน ไมจําตองกลาวตอหนาบุคคลท่ีสามเชนหม่ินประมาท แตตองกลาวตอหนาผูถูกดูหม่ิน 
การดาผูอ่ืนไมทําใหผูถูกดาเสียช่ือเสียง หรือทําใหผูฟงคําดาดูหม่ินผูถูกดา แตกลับจะทําใหผูดา
นั้นเองเสียช่ือเสียง ถูกผูฟงดูหม่ิน ดูหม่ินอาจไมถึงขนาดหม่ินประมาท หม่ินประมาทอาจเปนการดู
หม่ินไปในตัวเองได133 

 การดูหม่ิน หรือสบประมาท ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Insult” เปนการกระทําดูถูก 
เหยียดหยามผูอ่ืนหรือทําตอบุคคลนั้นโดยตรงทําใหผูถูกกระทํารูสึกโกรธเคือง ดังนั้น การดูหม่ินจึง
ตางกับหมิ่นประมาทในแงท่ีวา การหม่ินประมาทนั้น เปนเร่ืองใสความซึ่งผูฟงเช่ือวาเปนจริงและ
อาจใชถอยคําสุภาพแตเปนการใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสามโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนเสีย

                                                           

 130สัญชัย สัจจวานิช ค เลมเดิม.  หนา 366-368. 
 131นิก สุนทรธัย, ชยินทร เพ็ชญไพศิษฎ และสุรวุธ กิจกุศล.  (2545).  รูกฏหมาย รักษาสิทธิ.  หนา 475. 
 132ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ค เลมเดิม.  หนา 372-375. 
 133พิพัฒน จักรางกูร.  เลมเดิม.  หนา 270-271. 
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ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชังซ่ึงเปนการหม่ินประมาท ตามมาตรา 326 การดูหม่ินเปนการ
ประทุษรายตอความรูสึกของผูถูกเหยียดหยามหรือสบประมาทซ่ึงเขามีอยูตอตัวเขาโดยตรง134 

 
 

                                                           

 134สุปน พูลพัฒน.  เลมเดิม.  หนา 535. 
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บทที่ 3 

การกําหนดประเภทความผิดเกี่ยวกับความผดิฐานดูหมิ่นและหมิ่นประมาท 

ในตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

 สืบเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศในกลุมท่ีใชกฎหมายในระบบประมวล
กฎหมาย ฉะนั้นการท่ีจะถือวาการกระทําใดเปนการกระทําความผิดจึงตองมีบทบัญญัติในเร่ืองนั้นๆ 
และมีบทกําหนดโทษบัญญัติไวโดยชัดแจง135 การกระทําเปนจุดเร่ิมแรกในการพิจารณาความผิด
ของบุคคล หากไมมีการกระทําของบุคคลเลย ก็คงเปนเพียงเหตุการณซ่ึงไมใชเร่ืองท่ีกฎหมายจะเขา
ไปยุงเกี่ยว ซ่ึงการกระทําในความหมายธรรมดายอมแตกตางไปจากการกระทําในสายตาของ
กฎหมายซ่ึงเปนการกระทําท่ีอาจถูกลงโทษได136 

 ประชาชนท่ัวไปแมจะมีสิทธิอยางเต็มท่ีในการแสดงออก ไมวาจะเปนสิทธิในการพูด
หรือกลาวขอความใด ๆ แตสิทธิดังกลาวจะตองไมเปนการใชสิทธิท่ีเปนการลวงละเมิดหรือทําให
ผูอ่ืนไดรับความเสียหาย อยางไรก็ดียังมีบุคคลบางคนที่ใชเสรีภาพดังกลาวเกินขอบเขตของ
กฎหมาย ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนและเสียหายตอช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง รัฐตาง ๆ 
จึงมีความจําเปนตองออกกฎหมายเกี่ยวกับกรณีดังกลาวเพื่อคุมครองบุคคลมิใหถูกผูอ่ืนลวงละเมิด  

 ในบทนี้จะไดทําการศึกษาถึงหลักเกณฑและขอบเขตความรับผิดในเร่ืองของการให
ความสําคัญตอเกียรติของบุคคลในตางประเทศ ท่ีกําหนดไวมิใหผูใดกระทําการอันเปนกระทบตอ
เกียรติของเขาใหเสียหาย หากผูใดฝาฝนก็จะตองไดรับโทษทางอาญา ซ่ึงหลักเกณฑการกําหนด
ประเภทความผิดตาง ๆ และความหนักเบาของโทษแตกตางกันไปในแตละประเทศ โดยจะ
ทําการศึกษาจากพ้ืนฐานทางความคิด หลักกฎหมาย และแนวทางการตัดสินคดีในคําพิพากษาคดี
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในตางประเทศและประเทศไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทยวามีความ
เหมือนหรือตางกันอยางไร และมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันหรือไม โดยเฉพาะอยาง

                                                           

 135 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2. 
 136 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ง (2525).  “ลักษณะแหงการกระทําในกฎมายอาญา.”  วารสารนิติศาสตร, 12, 

3.  หนา 165-166. 
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 ยิ่งในสภาพปญหาเร่ืองการกระทําความผิดตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางวามี
มาตรการใดท่ีจะคุมครองผูเสียหายไดเหมาะสมกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 แตเดิมนั้น ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการกอใหเกิดความเสียหายโดยวาจาสวนใหญถูกจัด
วาเปนการกระทําความผิดทางอาญา หรือกึ่งทางอาญา (Quasi Criminal Offence) โดยการกระทําตอ
ช่ือเสียงมีลักษณะของการสบประมาท (insulting behavior) เปนหลักท่ีปรากฏอยูในเร่ือง injuries 
โดย injuries นั้น คือการกระทําของบุคคลท่ีไมชอบดวยกฎหมาย (unlawful) หรือไมมีอํานาจท่ีจะ
กระทําตอเนื้อตัวรางกาย หรือการสบประมาทโดยการพูดหรือการเขียนตอบุคคลอ่ืน อันเปนการไม
คํานึงถึงสิทธิของเอกชนและสิทธิสาธารณะอ่ืน ๆ โดยจงใจและเจตนากระทําการสบประมาทหรือ
เหยียดหยามตอศักดิ์ศรี หรือช่ือเสียงของบุคคล137 เนื้อหาหลักของการกอใหเกิดความเสียหายมิได
อยูตรงท่ีความสูญเสียท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอาจไดรับการชดใชดวยคาเสียหาย แตในการดูหม่ินบุคคล
ในชวงสมัยเร่ิมแรกนั้นจะตองถูกลงโทษดวยวิธีการแกแคนแบบตาตอตา ฟนตอฟน (Lex Talionis) 
โดยคูกรณีเปนผูจัดการตอผูกระทําเอง กรณีจึงกอใหเกิดความไมสงบตอสังคมเปนอยางมาก จึงไดมี
การพัฒนาการเปนการชดใชคาสินไหมทดแทน อยางไรก็ดี การชดใชคาสินไหมทดแทนตอกรณี
ดังกลาวในสมัยโรมันนั้นก็มีลักษณะของการลงโทษในทางอาญาดวย ดังนั้น การลงโทษจึงไม
สามารถแยกการลงโทษทางอาญาและทางแพงออกจากกันได138 
 ในชวงภายหลังตอมา นิติศาสตรโรมันซ่ึงกฎหมายสมัยใหมไดสืบทอดมานั้น การ
กอใหเกิดความเสียหายโดยวาจา ถูกแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนการกลาวซ่ึงหม่ิน
ประมาท หรือกอใหเกิดความเสียหายซ่ึงกระทําในลักษณะท่ีเปนสาธารณะ (convicium contra 
bonos mores.)  ในกรณีนี้เนื้อหาของการกระทําความผิดอยูตรงที่การเผยแพรใหรูโดยท่ัวกันโดยมิ
อาจโตแยงได กรณีดังกลาวความจริงของการกลาวนั้นไมอาจเปนการพิสูจนใหพนจากความรับผิด
สําหรับการกระทําในลักษณะท่ีเปนสาธารณะ และถือวาไดมีการกระทําการดูหม่ิน  กลุมท่ีสอง  คือ  
การกลาวหม่ินประมาทที่กระทําตอสวนตัว และในกรณีนี้ การกระทําความผิดอยูตรงท่ีช่ือเสียงของ
บุคคล มิใชลักษณะท่ีเปนสาธารณะ ความจริงจึงเพียงพอท่ีจะเปนขอแกตัว เนื่องจากไมมีใครท่ีจะมี
สิทธิรองขอความคุมครองตามกฎหมายสําหรับช่ือเสียงท่ีไมดีของตนเอง  และแมแตเช่ือวาเปนความ
จริงก็เพียงพอ  เพราะเปนการแยกเจตนาซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญออกไป139                                        
 “Insult” หรือการดูหม่ิน คือการกลาว หรือการกระทําซ่ึงเปนการสบประมาท หรือลด
เกียรติบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
                                                           

 137ปกรณ ยิ่งวรการ.  เลมเดิม.  หนา 16. 
 138แหลงเดิม.  หนา 14. 
 139http:en.wikipedia.org/wiki/Defamation. 
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 ความเขาใจในภาษาที่เปนการดูหม่ินนั้นอาจแปรเปล่ียนไปไดหลายรูปแบบ และ
บอยคร้ังท่ีข้ึนอยูกับบริบท และบุคคลที่เกี่ยวของมากกวาท่ีจะเปนคําโดยท่ัวไป ยกตัวอยางเชน ใน
ศตวรรษท่ี 21 อเมริกา ไดใชคําวา “nigger” หรือ “นิโกร” เรียกชาวอเมริกันอาฟริกันท่ีเปนทาส 
บางคร้ังใชรูปแบบท่ีรุนแรงซ่ึงมีผลกระทบตอกันและกันในวัฒนธรรมท่ัวไป 
  การดูหม่ินนั้นไมจํากัดแตเพียงคํา การกระทําก็อยูในขอบเขตแหงความหมายดังกลาว
ดวย อยางเชน การนําเอาธงชาติไปใชในทางท่ีผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งนําธงชาติไปเผา โดยปรกติแลว
ถือวาเปนการเจตนาท่ีจะดูหม่ิน นอกจากน้ีความหยาบคายก็ถูกนํามาใชอยางบอยครั้งในสวนท่ีเปน
การดูหม่ินเพื่อใหกระทบกับอารมณไดดียิ่งข้ึน140 
  “Defamation”  หรือ การหม่ินประมาท  โดยอาจใหความความหมายอยางกวาง ๆ ไดวา
เปนการแสดงถอยคําอันเปนเท็จโดยมีจุดประสงคท่ีจะใสรายช่ือเสียงอันดี หรือช่ือเสียงของบุคคล
อ่ืน141 ไมวาจะเปนการกระทําโดยการพูดเผยแพร ประกาศโฆษณา ดวยคํา สัญลักษณ หรือการ
แสดงออกท่ีสามารถมองเห็นได โดย “Defamation”  ตางจาก “Insult” ตรงที่ “Defamation”  นั้น
จําเปนตองมีการเผยแพรไปยังบุคคลท่ีสาม แต “Insult” ไมตองเผยแพรไปยังบุคคลท่ีสาม142 
 
3.1 ความผิดฐานดูหม่ินและหมิ่นประมาทในระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

 ปจจุบันประเทศในกลุมท่ีใชกฎหมายในระบบคอมมอนลอวไดแก ประเทศอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา ตามประวัติกฎหมายของประเทศอังกฤษในป 1066 (ขณะน้ันสหรัฐอเมริกายังเปน
อาณานิคมของอังกฤษอยู) William the Conqueror ของอังกฤษ มีพระบรมราชโองการใหแยกศาล
ออกเปน ศาลฝายศาสนจักร เรียกเปนภาษาอังกฤษวา church court or ecclesiastical court และศาล
ฝายอาณาจักร เรียกเปนภาษาอังกฤษวา king’s court, royal court หรือ common law court โดยศาล
ฝายศาสนจักรไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจเฉพาะคดีเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา (common law) แต
เพียงอยางเดียว ซ่ึงในชวงนั้นคนท่ีใสความผูอ่ืนดวยขอความเท็จยอมถือวากระทําบาปอยางรายแรง 
ศาลฝายศาสนจักรมีอํานาจลงโทษผูนั้นโดยวิธีใหผูกลาวเท็จทําพิธีสารภาพผิดในโบสถพรอมท้ังขอ
ขมาผูเสียหาย ศาลทําหนาท่ีในฐานะเปนผูจรรโลงศีลธรรมจรรยาของชุมนุมชนและมีหนาท่ีรักษา
จิตใจของผูกระทําผิดใหสะอาดบริสุทธ์ิ หากคํากลาวเท็จไดกระทําในสาธารณสถาน การสารภาพ
ผิดและการขอขมาก็จะตองกระทําในท่ีเชนนั้นดวย ตอมาประเทศอังกฤษออกกฎหมายช่ือวา De 
Scandalis Magnatum (Slander of the Magnates) จุดมุงหมายสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือตองการ
                                                           

 140http:en.wikipedia.org/wiki/insults. 
 141Richard O’sullivan, Q.C. and Roland Brown.  (1958).  THE  LAW  OF  DEFAMATION.  p.1. 
 142www.globallawreview.com/defamation.html. 
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ลงโทษการหม่ินประมาท หรือการกลาวรายปายสีเจาขุนมูลนายในทางการเมือง (political scandal)
และเพื่อใหผูถูกทําละเมิดไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนในทางแพง ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับ
แรกท่ีบัญญัติเอาโทษทางอาญาแกผูพิมพโฆษณาขอความอันเปนหม่ินประมาทเจาขุนมูลนายแต
ปรากฏตอมาวาขอบเขตของกฎหมายดังกลาวแคบเกินไป คือไมเปดชองใหเอกชนไดรับคาสินไหม
ทดแทนในกรณีท่ีเขาเสียหายตอช่ือเสียงและเกียรติคุณ ศาลฝายอาณาจักรจึงจําตองดัดแปลงเอา
กฎหมายโรมันมาใช กฎหมายโรมันถือวาการหม่ินประมาทมีสภาพเปนความผิดอาญาและความผิด
กึ่งอาญา (criminal and quasi-criminal) ผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนทางแพงตามความ
รายแรงของรูปคดี โดยวิธีใหคาเสียหายในทางแพงแกเอกชนเชนนี้ ประชาชนชาวอังกฤษไดรับ
ความพอใจในอํานาจศาลที่ชวยปกปองเกียรติยศช่ือเสียงของในทางโลกเขา ขณะเดียวกันศาลก็ถือ
โอกาสขยายอํานาจออกไปเหนืออํานาจของศาลฝายศาสนจักรเร่ือยๆ จนในท่ีสุดคดีหม่ินประมาท
กลายเปนความรับผิดทางแพงตอเอกชนตามกฎหมาย common law ของอังกฤษนับต้ังแตป ค.ศ.
1535 เปนตนมา143 

 กรณีการกระทําความผิดตอชื่อเสียงหรือการหม่ินประมาทในระบบกฎหมายคอม
มอนลอวนั้น อยูในหลักท่ีเรียกวา “Defamation” ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตอช่ือเสียงของบุคคล
อ่ืนโดยการหม่ินประมาททางคําพูด (slander) ทางการเขียน (libel) กลาวคือ การกระทําความผิดตอ
ช่ือเสียง คือ การกระทําท่ีทําใหผูถูกกระทํามีคุณคาต่ําลงในความคิดของสมาชิกในสังคม หรือเปน
การตัดผูถูกกระทําออกจากการมีความสัมพันธกับสังคม ถอยคําท่ีเปนหม่ินประมาทจะแปลตาม
ความหมายท่ีวิญูชนหรือบุคคลท่ัวไปไดยินไดอานและเขาใจกัน มิไดแปลตามเจตนาของผูพูด ซ่ึง
สามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การกระทําท่ีอยูในลักษณะของลายลักษณอักษรเปนลักษณะถาวร เชน 
ภาพวาด ภาพระบายสี เอกสาร ซ่ึงเรียกวา “libel” และการกระทําในรูปของคําพูดท่ีเรียกวา 
“slander” การแยกออกเปน 2 ลักษณะนี้มีผลถึงเร่ืองภาระการพิสูจนของผูเสียหาย กลาวคือ หากเปน 
libel และ slander per se กฎหมายถือวามีความเสียหายเกิดข้ึน โดยโจทกไมตองอางหรือพิสูจน
ความเสียหายพิเศษในการฟองรอง ศาลสามารถกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามความรายแรง
ของการหม่ินประมาทโดยไมตองมีการพิสูจนถึงความเสียหายโดยเฉพาะเจาะจง สวน slander นั้น 
ผูเสียหายจะตองพิสูจนถึงความเสียหายทางวัตถุ (Material loss) ซ่ึงเปนผลมาจากการหม่ินประมาท
นั้น เชน ขาดการสนับสนุน การอุดหนุน หรือไมมีคนจาง ขอยกเวนไมตองพิสูจนคือ การที่จําเลย
กลาวหาวาโจทกกระทําผิดอาญาอยางรายแรง ใสความวาเปนโรคติดตอท่ีนารังเกียจ ใสความ

                                                           

 143สม อินทรพยุง.  (2511, พฤษภาคม-มิถุนายน).  “โฉมหนาการพิมพโฆษณาหมิ่นประมาทตาม
กฎหมายอเมริกัน.”  ดุลพาห, 15, 3.  หนา 27-29. 
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เกี่ยวกับกิจการคาหรืออาชีพของโจทก หรือเปนกรณีใสความผูหญิงวาไมบริสุทธ์ิ หรือผิดประเวณี 
ซ่ึงกรณีเหลานี้เปนการกระทําท่ีสามารถฟองรองไดดวยตัวเอง (actionable per se) และโจทกไมตอง
พิสูจนถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะแตอยางใด144 ซ่ึงกฎหมายมุงคุมครองช่ือเสียงของ
บุคคล ท่ีอาจสงผลกระทบในแงของความมีเกียรติ (honor) ศักดิ์ศรี (dignity)และทรัพยสิน(roperty) 145  

 ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว เชน สหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศทุนนิยมเต็มรูปแบบ “สิทธิสวนบุคคล” และ “เสรีภาพในการแสดงออก” 
โดยปราศจากการแทรกแซงไมวาจากเอกชนดวยกันหรือจากรัฐจึงเปนส่ิงสําคัญตอการดํารงอยูแหง
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมแหงการติดตอส่ือสารกฎหมายประกันเสรีภาพในการแสดงออกของ
สหรัฐอเมริกาจึงเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญการแสดงออก รวบรวม เรียบเรียงรวมถึงการแจกจาย
ขอมูลหรือคําพูดตางๆ จะตองไดรับการประกันไมใหถูกรบกวนโดยรัฐ ยกเวนก็แตคําพูดท่ีละเมิด
กฎหมาย สําหรับการหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืนนี้แมตามกฎหมายแลวถือเปนการแสดงความคิดเห็น
อยางหนึ่งดวยก็ตาม แตก็หาไดรับความคุมครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม อยางไรก็ตามการฟองรองคดีหม่ินประมาทในสหรัฐท่ีผานมาสวนใหญเปนการฟองรองเรียก
คาเสียหายในทางแพงมากกวาการใหรับโทษทางอาญา เพราะรัฐเห็นวายังไมมีความจําเปนตอง
ลงโทษอาญากับผูกระทําผิดฐานนี้ นอกจากนี้ยังอาจขัดตอรัฐธรรมนูญอีกดวย สวนในประเทศ
อังกฤษ การหม่ินประมาทถือเปนความผิดตาม The Libel Act 1843 มีโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 1 ป 
แตการดําเนินคดีสวนใหญเปนคดีแพงเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลอังกฤษจะดําเนินคดี
หม่ินประมาทเปนคดีอาญาเฉพาะแตกรณีท่ีรุนแรง (Serious) เทานั้น เชน กรณีเปนการยุยงใหเกิด
ความแตกแยกหรือรบกวนความสงบสุขของสังคม (to provoke a breach of the peace or to disturb the 
peace of the community)  The Libel Act 1843 เปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพื่อควบคุมการกระทําผิด
ฐานน้ีโดยไมเจาะจงวิธีการ ดังนั้นเม่ือมีการกระทําในลักษณะของการใสความใหบุคคลอ่ืนไดรับ
ความเสียหายตอช่ือเสียงดวยวิธีการใดๆ ไมวาจะกระทําโดยอาศัยส่ือบริการหรือไม การกระทํานั้น
ยอมเปนความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ดวย146 

 สวนความผิดฐานดูหม่ินในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมิไดบัญญัติใหความผิด
ดังกลาวท่ีไดกระทําดวยการใชวาจาเปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญา เพียงแตบัญญัติใหเปนความผิด

                                                           

 144ชีพ ปณฑะสิริ.  (2525).  การละเมิดสิทธิสวนตัว.  หนา 20-21. 
 145เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  เลมเดิม.  หนา 69. 
 146สาวตรี สุขศรี.  (2547).  ภาระหนาท่ีและความรับผิดของผูใหบริการอินเทอรเนต ศึกษาเฉพาะกรณี

การเผยแพรภาพลามก และการหม่ินประมาทบนเครือขายอินเทอรเนต.  หนา 79-85. 
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ในทางละเมิดซ่ึงคูกรณีจะตองไปฟองเรียกคาเสียหายกันเอง147 ซ่ึงเดิมหลักคอมมอนลอวของศาล
อังกฤษในคดี Huggett’ Case (1666) ตัดสินวา การที่ผูตายเรียกจําเลยวา “ลูกอีผูหญิงหากิน” แลวถูก
จําเลยฆานั้นจําเลยตองรับผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) มิใชฐานฆาผูอ่ืนโดยบันดาลโทสะ (Voluntary 
manslaughter) โดยถือหลักวาถอยคําดาดวยวาจาโดยท่ัวๆ ไปมิใชการขมเหงถึงขนาดท่ีจะอางเหตุ
บันดาลโทสะได148  

 
3.2 ความผิดฐานดูหม่ินและความผิดฐานหม่ินประมาทในระบบกฎหมายซีวิลลอว 

 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนเนนศึกษาถึงกฎหมายแหงประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันเปนหลัก ดวยเหตุผลหลายประการท่ีผูเขียนเห็นวานาจะนํากฎหมายของประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันเปนแมแบบในการศึกษาถึงทางออกของปญหาของวิทยานิพนธฉบับนี้ กลาวคือ 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายหรืออยูในระบบซี
วิลลอวเชนเดียวกับประเทศไทย มีการบัญญัติถึงความผิดฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทเอาไวใน
ประมวลกฎหมายอาญาในขณะท่ีหลาย ๆ ประเทศไดยกเลิกความผิดอาญาและใหเปนเร่ืองของการ
ฟองรองในทางแพง ท้ังนี้เปนเพราะประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดกอตั้งข้ึนเม่ือส้ินสุด
สงครามโลกครั้งท่ีสอง เปนความพยายามท่ีจะจัดต้ังรัฐบาลข้ึนใหมโดยใหแยกออกจากระบบการ
ปกครองแบบเดิม ๆ ท่ีเต็มไปดวยความโหดรายในการแบงแยกเผาพันธุของพวกนาซีซ่ึงปกครอง
โดยฮิตเลอร มีการเขนฆาผูบริสุทธ์ิมากมายเพียงเพราะความเกลียดชังในชาติพันธุ149 

 3.2.1 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 ตามแนวความคิดของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นเห็นวา กฎหมายอาญามี

หนาท่ีในการคุมครองนิติสมบัติ (Schutz Von Rechtqueten) หรือส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครอง 
หรือคุณธรรมในทางกฎหมาย เพื่อใหความสงบสุขและความเรียบรอยเกิดข้ึนในสังคม กฎหมาย
อาญาจึงเปนการคุมครองระเบียบและสันติภาพ (eine Schutz-und Friedensordnung) อันมีรากฐาน
มาจากระเบียบแหงคุณคาในทางจริยศาสตรสังคม (die zozialethische Weltordnung) ของ

                                                           

 147เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  หนาเดิม. 
 148คัมภีร แกวเจริญ.  (2522, กรกฎาคม).  “ฎีกาวิเคราะห บันดาลโทสะเพราะถูกขมเหงดวยคําพูด.” 

วารสารอัยการ, 2, 19.  หนา 51-55. 
 149Winfried Brugger.  (2003, January).  “The Treatment of Hate Speech in German Constitutional Law 

(Part I).”  German Journal Law, 4, 1.  p.2. 
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รัฐธรรมนูญ150 ซ่ึงส่ิงท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครอง หรือคุณธรรมในทางกฎหมายน้ีสามารถแบง
ออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

(1) คุณธรรมในทางกฎหมายท่ีเปนสวนบุคคล (induvidualrechtsgut) เชน ชีวิต ความ
ปลอดภัย และกรรมสิทธ์ิ เปนตน นอกจากนั้นคุณธรรมในทางกฎหมายท่ีเปนสวนบุคคลนี้ยัง
ส ามารถแบ ง ย อ ยออกไป เป น  คุณธรรมในทางกฎหมาย ท่ี เป นส วน บุคคลโดยแท 
(höchstpersönliches Rechtdgut) เชน เกียรติ ความปลอดภัยของรางกายไดอีก แตอยางไรก็ตาม การ
แบงแยกยอยออกไปนี้เปนเพียงเพื่อแยกใหสามารถเห็นไดอยางเดนชัดเทานั้น 

(2) คุณธรรมทางกฎหมายท่ีเปนสวนรวม (Universalrechtsgut) เชนความปลอดภัยใน
การจราจร ความม่ันคงเช่ือถือของระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา และเอกภาพของดินแดน151 

 กฎหมายเกี่ยวกับการหม่ินประมาทและการดูหม่ินของประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนั้นเปนแนวความคิดในการคุมครองประโยชนสวนบุคคล อันไดแก “เกียรติ” (honor) และ
สืบทอดมาจากกฎหมายการตอสู โดยถือเร่ืองเกียรตินี้เปนหัวใจสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการดู
หม่ิน152 จึงอาจกลาวไดวาคุณธรรมในทางกฎหมายของกฎหมายเก่ียวกับการหม่ินประมาทและการดู
หม่ินของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นเปนคุณธรรมในทางกฎหมายท่ีเปนสวนบุคคลโดยแท 
และเพื่อท่ีจะทําความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองเกียรติดังกลาว จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาถึง
รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Grundgesetz) เปนอันดับแรก ตามมาตรา 1 GG นั้น
รับรองไมใหศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคนถูกลวงละเมิด  ซ่ึงเปนหัวใจของรัฐธรรมนูญและเปนการ
ควบคุมระบบสิทธิข้ันพื้นฐานท้ังหมด  

 ตามมาตรา 1 และ 2 ของรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นใหสิทธิใน
ความเปนสวนตัวของปจเจกชน สิทธิในความเปนสวนตัวในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดรับการ
ยอมรับมาต้ังแตป 1954   สิทธิในความเปนสวนตัวนั้นรับรองถึงความคุมครองบุคคลทุกคนใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง153 นอกจากนั้น
ตามมาตรา 5 (1) BL ยังไดรับรองถึงเสรีภาพในการพูด ขอมูลขาวสาร ส่ือ และการแพรภาพแพร

                                                           

 150สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน. (2542, กรกฎาคม).  “การกําหนดความผิดอาญาตามกฎหมายเยอรมัน.”  ขาวเนติ
บัณฑิตยสภา, 18, 192.  หนา 11. 

 151คณิต ณ นคร ง เลมเดิม.  หนา 258-259.  
 152James Q. Whitman. Enforcing Civility and Respect: Three Societies. 

http://www.yale.edu/yalelj/109/109-6ab.html. 
 153Götz Böttner.  (2001).  “Protection of the Honour of Deceased Persons – A Comparison Between 

the German and the Australian Legal Situations.”  BOND LR.  p.111. 
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เสียง และภาพยนตร และยังหามมิใหมีการเซนเซอรอีกดวย อยางไรก็ดี เสรีภาพดังกลาวก็มีขอจํากัด
ตามมาตรา 5 (2) BL ซ่ึงกําหนดวา เสรีภาพตามาตรา 5 (1) BL นั้น มีขอจํากัดตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ัวไป บทบัญญัติสําหรับการคุมครองผูเยาว และสิทธิในเกียรติสวนบุคคล154 
  3.2.1.1  แนวความคิดและหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานดูหม่ินตามประมวล
กฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 ประเทศในกลุมภาคพื้นทวีปยุโรปอยาง สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น มีแนวความคิด
เกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูหม่ินในการคุมครองประโยชนของบุคคล คือ “เกียรติ” เปน
หลัก แนวความคิดดังกลาวนี้มีพัฒนาการมาจากกฎหมายการตอสูอันเปนกฎหมายดั้งเดิม และเปน
แนวความคิดของพวกชนช้ันสูง (aristocratic) “เกียรติ” จึงเปนหัวใจของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดู
หม่ินของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน155 ตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานดูหม่ินเอาไวอยูในหมวด 14 ซ่ึงเปนหมวดท่ีวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการดูหม่ิน มีดังนี้  

 มาตรา 185 การดูหม่ิน 
 การดูหม่ินตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปหรือปรับ และถาการดูหม่ินดังกลาวได

กระทําโดยมีเจตนาเพื่อประสงคท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สองปข้ึนไป หรือปรับ156 

 ลักษณะสําคัญของการกระทําท่ีเปนความผิด คือ ดูหม่ิน (Insult) ความผิดฐานดูหม่ิน
ผูอ่ืน เปนความผิดท่ีมีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการ สบประมาท ดูหม่ินเหยียดหยามผูอ่ืน อันเปน
เหตุใหเขาไดรับความอับอายเสียหาย การดูหม่ินจึงเปนการแสดงขอความอยางใดอยางหนึ่งท่ีเขาใจ
ไดพาดพิงไปถึงเขา ซ่ึงการกระทําท้ังหลายไมวาจะโดยวิธีใดก็ตามอันเปนการสบประมาท ดูถูก 
เหยียดหยาม หรือ ทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย เปนการดูหมิ่นท้ังส้ิน 

 ในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการดูหม่ินนี้  ไดบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษการดูหม่ินบุคคลเปน
รายตัวและกลุมเอาไว  การดูหม่ิน คือ “การกระทําโดยจงใจตอเกียรติของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบดวย
กฎหมายท่ีแสดงออกมาซ่ึงการขาดความเคารพนับถือ หรือความไมเคารพยําเกรง” ตามมาตรา 185 
นั้นจะถูกนํามาใชตอกรณีซ่ึงการดูหม่ินนั้นเปนการกระทําตอสวนตัว157 

                                                           

 154Winfried Brugger.  Op. cit.  p.3.        . 
 155James Q. Whitman.  Loc. cit. 
 156The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 185. 
 157Winfried Brugger.  Op. cit.  pp.14-15. 
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 การกระทําความผิดฐานดูหม่ินผู อ่ืน  ตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน ตามมาตรา 185 นั้นบัญญัติเอาไวอยางกวางเพียงแควา “การดูหม่ินจะตองไดรับ
โทษ......”  ซ่ึงการดูหม่ินผูอ่ืนนั้น ไมวาจะไดกระทําซ่ึงหนา หรือลับหลัง แตกระทําตอบุคคลอื่นไม
วาจะโดยวิธีการใด หรือกระทําความผิดโดยเจตนาจะใหขอความดูหม่ินนั้นลวงรูไปถึงบุคคลท่ีถูกดู
หม่ิน ก็ถือวาผูนั้นกระทําความผิดอาญา ตางไปจากหลักความรับผิดในเร่ืองดูหม่ินของประเทศไทย 
ซ่ึงในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 นั้น กฎหมายจํากัดการกระทําไววา การกระทํานั้นจะเปน
ความผิดก็ตอเม่ือไดกระทําซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณาเทานั้น กลาวคือ หากมีการดูหม่ินตอบุคคล
ซ่ึงอยูหางโดยระยะทางโดยเวลาท่ีดูหม่ินกับเวลาท่ีผูเสียหายไดรับขอความดูหม่ินตางกัน  หรือผูดู
หม่ินกับผูเสียหายอยูหางไกลกันแลว การกระทํานั้นจะไมเปนความผิดตามกฎหมายไทยเอาเสียเลย  

 เร่ืองดังกลาวนี้มีคําพิพากษาฎีกาท่ี 110/2516158 วินิจฉัยวา จําเลยสงจดหมายมีขอความ
หม่ินประมาทโจทกทางไปรษณียลงทะเบียนถึงโจทกโดยตรง ณ สํานักงานโจทก แสดงเจตนาของ
จําเลยวา จะใหโจทกเทานั้นทราบขอความในจดหมาย มิใชเจตนาเปนการใสความโจทกตอบุคคลท่ี
สาม แมเสมียนของโจทกทราบขอความจากจดหมายท่ีจําเลยสงไปถึงตัวโจทกนั้นก็เปนเร่ือง
นอกเหนือเจตนาของจําเลย การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิดฐานหม่ินประมาท 

 จําเลยมีจดหมายถึงโจทก แมขอความในจดหมายเปนการดูหม่ิน แตการท่ีจําเลยสง
จดหมายไปกวาจะถึงโจทกก็ตางวันเวลากัน จึงไมมีลักษณะเปนการดูหม่ินซ่ึงหนาหรือดูหม่ินดวย
การโฆษณา 

 คดีเกี่ยวกับการดูหม่ินซ่ึงหนานั้น ปกติเปนเร่ืองจําเลยดาผูเสียหายดวยวาจา (แตอาจเปน
การแสดงการดูหม่ินดวยกริยาทาทางหรือใหลับได) ตอหนาหรือในระยะท่ีผูเสียหายไดยินคําดานั้น
ดวย ถาผูเสียหายมิไดอยูในท่ีเกิดเหตุหรือไมไดยินคําดาของจําเลยเพราะจําเลยดาลับหลังก็หาเปน
การดูหม่ินซ่ึงหนาไม การที่กฎหมายหามมิใหมีการดูหม่ินซ่ึงหนา นาเปนเพราะประสงคจะปองกัน
มิใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน การดูหม่ินซ่ึงหนาจึงนาจะตองเปนการดูหมิ่นในทันทีทันใด และใน
ระยะท่ีอาจเกิดการทะเลาะวิวาททํารายกันข้ึนได การเขียนจดหมายดาผูอ่ืนจึงไมเปนการดูหม่ินซ่ึง
หนา เวนแตจะยื่นใหอานตอหนา เหตุท่ีไมเปนเชนนั้นนาจะอยูท่ีวาเพราะจําเลยมิไดอยูตอหนาหรือ
ใกลผูเสียหายในขณะเกิดเหตุมากกวา เพราะเวลาท่ีเขียนจดหมายกับเวลาท่ีโจทกรับจดหมายตางกัน 
สมมุติวาแทนท่ีจําเลยจะสงจดหมายไปดาโจทก จําเลยโทรศัพทไปดา เชนนี้ เวลาท่ีจําเลยดากับเวลา
ท่ีโจทกรับโทรศัพทคงไมตางกัน แตถาโจทกจําเลยอยูหางไกลจนตองใชโทรศัพท ก็นาจะไมเปนดู

                                                           

 158คําพิพากษาฎีกาประจําพุทธศักราช ๒๕๑๖.  ตอนท่ี ๑.  หนา 170. 
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หม่ินซ่ึงหนาเชนกัน อยางไรก็ดีการท่ีจําเลยเขียนจดหมายดูหม่ินโจทก แลวสงทางไปรษณีย โจทก
ไดรับในภายหลังก็เทากับโจทกจําเลยมิไดอยูตอหนาหรือใกลกันในขณะเกิดเหตุนั่นเอง159 

 ในประเทศไทยการดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนา มิไดหมายความวาจะตองดูหม่ินตอหนาของ
บุคคลนั้นโดยตรงอยางเดยีวแตมีความหมายถึงการดูหม่ินตอบุคคลอ่ืนซ่ึงเขาสามารถจะไดยินถึงขอ
ความถูกดูหม่ินของบุคคลนั้นในขณะกลาวดูหม่ินดวย ฉะนั้นการดูหม่ินซ่ึงหนาในประเทศไทย
สาระสําคัญจึงอยูในขอท่ีวา ผูถูกดูหม่ินไดยินขอความดหูม่ินนัน้ในขณะถูกดูหม่ินไดหรือไม ถาได
ยินก็ถือวาเปนการดูหม่ินซ่ึงหนาตามความหมายของมาตราน้ี แตถาเปนการดูหมิน่โดยฝากขอความ
กับผูอ่ืนไปบอกผูถูกดูหม่ินโดยไมปรากฏวาไดกลาวตอหนาบุคคลอ่ืนอีกก็ดี หรือเปนการกกลาวดู
หม่ินแตผูถูกดหูม่ินมิไดอยูในท่ีเกิดเหตุเชนนี้ไมผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393  

 หลักเกณฑสําคัญของความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนของประเทศไทย คือ การดูหม่ินนั้น
จะตองไดกระทําซ่ึงหนา หรือกระทําดวยการโฆษณา  การดูหม่ินตามประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทยเพียงกระทําการดูหม่ินโดยเจตนาสบประมาทเขาคือ ดูถูก เหยียดหยามทําใหอับอายขาย
หนา ลดคุณคา ดูถูกเหยียดหยามตอผูถูกดูหม่ินโดยผูดูหม่ินใหไดรับความเสียหายก็เปนความผิดโดย
ไมจําตองพิจารณาวาผูกระทําไดกระทําโดยมีเจตนาเพ่ือประสงคท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงเชนเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาของสมาพันธรัฐเยอรมันหรือไม 

 การดูหม่ินตามมาตรา 185 แหงประมวลกฎหมายอาญาสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น 
ถึงแมจะไดมีการพิสูจนความจริงของส่ิงท่ีไดดูหม่ินนั้นวามีอยูจริงก็มิไดทําใหผูกระทํานั้นหลุดพน
จากความผิดฐานดูหม่ินได เปนไปตามมาตรา 192 ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ 

 มาตรา 192 การดูหม่ินโดยไมคํานึงถึงการพิสูจนความจริง 
 การพิสูจนความจริงในขอเท็จจริงท่ีไดกลาว หรือไขขาวแพรหลายนั้น ไมเปนเหตุให

หลุดพนจากความรับผิดภายใตมาตรา 185 หากการเกิดข้ึนของการดูหม่ินนั้นเปนผลมาจากรูปแบบ
ของการกลาว หรือไขขาวแพรหลาย หรือสถานการณตาง ๆ ภายใตส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น160 

 และตามมาตรา 193 เปนขอยกเวนท่ีไมตองไดรับโทษในกรณีท่ีเปนการวิจารณท่ีเปน
การปองกันสวนไดเสียตามกฎหมาย ซ่ึงบัญญัติเอาไวดังน้ี 

 มาตรา 193 การปองกันสวนไดเสียตามกฎหมาย 
 การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความสําเร็จทางวิทยาศาสตร ศิลปะ หรือพาณิชย เชนเดียวกัน

กับการพูดซ่ึงไดกระทําเพ่ือเปนการใช  คุมครองสิทธิ หรือปองกันสวนไดเสียตามกฎหมาย 

                                                           

 159โสภณ รัตนากร.  หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาท่ี 110/2516.  หนา 178-183. 
 160The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 192. 
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เชนเดียวกันกับการโตแยง และการกลาวหาของผูบังคับคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาของตน 
รายงานอยางเปนทางการ หรือการตัดสินโดยขาราชการ และกรณีท่ีเปนอยางเดียวกันนั้น จะไดรับ
โทษก็แตเพียงเฉพาะภายในขอบเขตซ่ึงการเกิดข้ึนของการดูหม่ินเปนผลมาจากรูปแบบของการ
กลาวภายใตสถานการณตาง ๆ ขางตน161 

 มาตรา 194 การฟองคดีอาญา 
 (1)  การดูหม่ินจะถูกดําเนินคดีไดก็แตโดยการรองทุกข หากการกระทําไดกระทําลงโดย

การไขขาวแพรหลายเปนลายลักษณอักษร (มาตรา 11(3)) หรือเปนการโฆษณาอันอาจเขาถึงไดงาย
ในท่ีประชุม หรือผานการนําเสนอทางวิทยุ ซ่ึงหากฝายผูเสียหายถูกขมเหงในฐานะท่ีเปนสมาชิก
ของกลุมสังคมนิยมแหงชาติ หรือกลุมอ่ืนซ่ึงมีกฎเกณฑท่ีมีผลบังคับในทางกฎหมายและพระราช
กฤษฎีกา กลุมดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งของประชาชนและการดูหม่ินนั้นเกี่ยวของกับการขมเหงแลว
ไมจําตองรองทุกข อยางไรก็ตาม การกระทําไมอาจถูกดําเนินคดีไดหากฝายผูเสียหายคัดคาน การ
คัดคานนั้นไมอาจเพิกถอนได หากฝายผูเสียหายตายลงสิทธิในการยื่นคํารองทุกขและคัดคานน้ันตก
ทอดไปสูบุคคลผูเกี่ยวของตามท่ีระบุไวในมาตรา 77 (2)  

  (2)  หากความทรงจําของผูตายถูกเหยียดหยาม ผูเกี่ยวของตามท่ีไดระบุไวในมาตรา 77 
(2) มีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองทุกขได หากการกระทําไดกระทําลงโดยการไขขาวแพรหลายเปนลาย
ลักษณอักษร (มาตรา 11(3)) หรือเปนการโฆษณาอันอาจเขาถึงไดงายในท่ีประชุม หรือผานการ
นําเสนอทางวิทยุ ซ่ึงหากผูตายไดตายลงในขณะท่ีมีฐานะเปนสมาชิกของกลุมสังคมนิยมแหงชาติ 
หรือกลุมอ่ืนซ่ึงมีกฎเกณฑท่ีมีผลบังคับในทางกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา และการเหยียดหยาม
นั้นเปนการกระทําท่ีเกี่ยวกับการท่ีไดเปนสมาชิกในกลุมดังกลาวแลวไมจําตองมีการรองทุกข 
อยางไรก็ตาม การกระทําไมอาจถูกดําเนินคดีไดหากบุคคลผูมีสิทธิยื่นคํารองทุกขคัดคาน การ
คัดคานนั้นไมอาจเพิกถอนได 

 (3)  หากการดูหม่ินไดถูกกระทําตอเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลผูมีภาระหนาท่ีในกิจการ
พิเศษของรัฐ หรือทหารแหงกองทัพสหพันธขณะท่ีไมไดอยูในหนาท่ี หรือเกี่ยวของกับหนาท่ีของ
บุคคลดังกลาว การดําเนินคดีอาจทําไดโดยการรองทุกขของผูบังคับบัญชาในหนวยงานราชการของ
บุคคลเหลานั้น หากการกระทําไดกระทําโดยตรงตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐซ่ึง
ปฏิบัติการในฐานะเปนฝายบริหาร การดําเนินคดีสามารถกระทําไดโดยการรองทุกขของหัวหนา
หนวยงานของรัฐ หรือหัวหนาผูรับผิดชอบหนวยงานอ่ืนของรัฐ และกรณีดังกลาวนํามาใช
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เชนเดียวกันกับหนวยงานเกี่ยวกับศาสนจักร หรือศาสนาอ่ืนซ่ึงรวมกลุมกันข้ึนมาภายใตกฎหมาย
มหาชน 

 (4) หากการกระทําไดกระทําโดยตรงตอองคกรนิติบัญญัติแหงสหพันธ หรือประเทศ 
หรือองคกรทางการเมืองอ่ืนภายในดินแดนซ่ึงอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ การดําเนินคดีเปนอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําดังกลาวเทานั้น 162 

 ตามมาตรา 194 นี้ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีในความผิดฐานดูหม่ิน โดยตาม 
(1) เปนการดําเนินคดีกับกรณีความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงจะกระทําไดโดยจะตองทําเปนการรองทุกข แต
หากกรณีการดูหม่ิน 

 ตามมาตรา 194 นี้เปนกรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีในความผิดฐานดูหม่ิน
ภายใตเง่ือนไขในกรณีตาง ๆ โดยจะตองทําเปนคํารองทุกขโดยผูเสียหาย ผูมีสิทธิดําเนินคดีแทน
ผูเสียหาย หรือผูมีอํานาจดําเนินคดี โดยผูมีสิทธิดําเนินคดีในกรณีท่ีผูเสียหายไดตายลงนั้นจะถูก
บัญญัติเอาไวอยูในมาตรา 77 (2) ซ่ึงบัญญัติวา “หากฝายผูเสียหายตาย สิทธิในการยื่นคํารองทุกขจะ
ตกทอดแกคูสมรสและบุตร หากฝายผูเสียหายไมมีท้ังคูสมรสและบุตร หรือไดตายลงกอนส้ินสุด
ระยะเวลาในการยื่นคํารองทุกขสิทธิในการยื่นคํารองทุกขจะตกทอดแกบุพการี และหากบุพการีได
ตายลงกอนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาในการยื่นคํารองทุกขสิทธิในการยื่นคํารองทุกขนั้นจะตกทอดแกพี่
นองท่ีมีสายเลือดเดียวกันและหลาน หากผูมีสิทธิดําเนินคดีแทนผูตายนั้นมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดตอผูตายซ่ึงเปนผูเสียหายสิทธิในการยื่นคํารองทุกขจะถูกตัดมิใหตกทอดไปยังบุคคล
ดังกลาว สิทธิในการยื่นคํารองทุกขจะไมตกทอดหากการดําเนินคดีนั้นเปนการเปล่ียนแปลง
เจตนารมณของฝายผูเสียหาย” 

 มาตรา 199 การดูหม่ินซ่ึงตางฝายตางกระทํา 
 หากการดูหม่ินเปนการกระทําตอกันและกันในทันที ศาลอาจพิจารณาใหผูดูหม่ินท้ัง

สองฝาย หรือฝายใดฝายหนึ่งไมตองรับโทษได163 
 ประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันมาตรา 199 นั้น ไดบัญญัติให

ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจในการยกเวนการกําหนดโทษใหแกผูกระทําการดูหม่ินคนใดคนหนึ่งหรือ
ท้ังคูหากการกระทําการดูหม่ินนั้นเปนไปในลักษณะโตตอบซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางดูหม่ินกัน  
ซ่ึงหลักนี้ไมมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาของไทยอยางชัดเจนเชนเดียวกับประมวล
กฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน แตตามในแนวของศาลไทยเห็นวา ความผิดฐานดู
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หม่ินซ่ึงหนานั้นกฎหมายประสงคจะลงโทษผูท่ีดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาแตฝายเดียวโดยที่ผูถูกดูหม่ิน
มิไดกลาวรายดาดูหม่ินโตตอบดวย ฉะนั้นการดูหม่ินนี้ ถาผูถูกดูหม่ินกอเหตุหรือเขารับเอาการนั้น 
เชนเม่ือถูกดาก็ดาโตตอบ เปนการวิวาทกัน ศาลไมถือเปนการกระทํากระทําความผิดตามมาตราน้ี 
และศาลไทยก็ถือวาการดากันในมูลวิวาทไมเปนความผิดฐานนี้ดวย164 แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็น
วา ศาลนาจะนําหลักในเร่ือง การกระทําท่ีเปนการปองกัน กระทําเพราะความจําเปนหรือกระทํา
เพราะบันดาลโทสะมาปรับใชไดตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏเปนกรณีไป 

  3.2.1.2  แนวความคิดและหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับความผิดฐานหม่ินประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดบัญญัติเกี่ยวกับความผิด
ฐานหม่ินประมาทเอาไวในหมวด 14 เชนเดียวกันกับความผิดฐานดูหม่ินโดยบัญญัติเอาไวอยูใน
มาตรา 186 ถึงมาตรา 188 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดท่ีมีลักษณะเปนการหม่ิน
ประมาทผูอ่ืนซ่ึงมีดังน้ี 

 ตามมาตรา 186 นั้นเปนเปนเร่ืองของการกระทําความผิดโดยการนินทาวาราย ซ่ึงบัญญัติ
วา “ผูใดกลาวอางหรือทําใหเปนท่ีเผยแพรซ่ึงขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับผูอ่ืน อันอาจเปนการกลาวให
รายผูนั้น หรือเปนการดูถูกผูนั้นตามความคิดของสาธารณชนท่ัวไป หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
สามารถพิสูจนไดวาเปนจริง จะตองไดรับโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ หากการกระทําได
กระทําลงโดยการโฆษณา หรือผานการไขขาวแพรหลายเปนลายลักษณอักษรตองไดรับโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับ”165 ตามมาตราน้ีหากการนินทาวารายผูอ่ืนนั้นผูกระทําไมสามารถพิสูจน
ความจริงของเร่ืองดังกลาวได ผูกระทําจะตองไดรับโทษจําคุก หรือโทษปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และเม่ือการนินทาวารายนั้นไดกระทําลงในท่ีสาธารณะก็จะเปนเหตุใหผูกระทําตองไดรับโทษหนัก
ข้ึน 

 มาตรา 187  บัญญัติวา “ผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอเท็จจริงอันเปนเท็จเกี่ยวกับ
ผูอ่ืน อันเปนการกลาวใหรายผูนั้น หรือเปนการดูถูกผูนั้นตามความคิดของสาธารณชนท่ัวไป หรือ
อาจเปนการทําลายความนาเช่ือถือของผูอ่ืน จะตองไดรับโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ และหาก
การกระทําไดทําลงโดยการโฆษณา หรือการไขขาวแพรหลายเปนลายลักษณอักษร (มาตรา 11(3)) 
ตองไดรับโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ”166 

                                                           

 164จิตติ ติงศภัทิย.  เลมเดิม.  หนา 1243. 
 165The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 186. 
 166The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 187. 
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 ตามมาตราน้ีเปนการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาท กลาวคือ เปนกรณีของการกลาว
อางขอความอันเปนเท็จจนอันเปนเหตุใหความนาเช่ือถือของผูอ่ืนนั้นถูกทําลายลง โทษตามมาตราน้ี
มีท้ังโทษจําคุกและโทษปรับ หรือท้ังจําและปรับ และการกระทําความผิดฐานนี้หากไดกระทําโดย
การโฆษณาแลวจะเปนเหตุท่ีทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน 

 มาตรา 188 บัญญัติวา 
 “(1) หากการนินทาวาราย (มาตรา 186) ไดกระทําลงโดยการโฆษณา ในท่ีประชุม หรือ

โดยผานการไขขาวแพรหลายเปนลายลักษณอักษรตอบุคคลทางการเมืองของประชาชนในชีวิตทาง
การเมืองของบุคคลดังกลาวโดยมุงประสงคเกี่ยวกับตําแหนงของบุคคลท่ีถูกดูหม่ินในชีวิตทาง
การเมือง และการกระทําดังกลาวอาจเปนเหตุใหการทํางานสาธารณะยากยิ่งข้ึน จะตองไดรับโทษ
จําคุกต้ังแตสามเดือน ถึงหาป 

 (2)  การหม่ินประมาท (มาตรา 187) ภายใตเง่ือนไขเดียวกันกอนหนานี้จะตองไดรับโทษ
จําคุกต้ังแตหกเดือน ถึงหาป”167 

 บทบัญญัติตามมาตรา 188 นี้เปนบทบัญญัติวาดวยการนินทาวารายและการหม่ิน
ประมาทตอบุคคลในชีวิตทางการเมือง ซ่ึงตามมาตราน้ีจะมีโทษจําคุกแตเพียงอยางเดียว  

 จากบทบัญญัติของมาตรา 186 มาตรา 187 และมาตรา 188 ดังกลาว จะสังเกตเห็นไดวา 
การคุมครองจากการกระทําความผิดในฐานหม่ินประมาทของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น ได
ใหความสําคัญตอการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการโฆษณา เนื่องจากหากการกระทําความผิดนั้นได
กระทําลงโดยลักษณะท่ีเปนการโฆษณาแลว อัตราโทษท่ีไดรับก็จะสูงกวากรณีท่ีมิไดกระทํา
ความผิดโดยการโฆษณา168 

 มาตรา 189 บัญญัติวา “ผูใดเหยียดหยามความทรงจําของผูตายจะตองไดรับโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับ”169   

 มาตราน้ีเปนบทบัญญัติวาดวยการเหยียดหยามความทรงจําของผูตาย โดยมาตรานี้เปน
การคุมครองผูตายจากการประทุษรายตอศักดิ์ศรีและช่ือเสียงของผูตายซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเปนการ
รับรองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 1170  

 บทบัญญัติในการคุมครองการกระทําความผิดเร่ืองหม่ินประมาทของประเทศสหพันธ 
สาธารณรัฐเยอรมันกําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําความผิดลักษณะน้ีเอาไวแตกตางกัน โดย

                                                           

 167The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 188. 
 168เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  เลมเดิม.  หนา 52. 
 169The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 189. 
 170Götz Böttner.  Op. cit.  p.114. 
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พิจารณาจากลักษณะ สถานท่ีซ่ึงไดกระทําความผิด และสถานะของบุคคลซ่ึงถูกกระทําตอ โดยจะ
เห็นไดจากมาตรา 186 และมาตรา 187 ในกรณีของการกระทําความผิดในสถานท่ีอันเปนท่ี
สาธารณะน้ัน โทษท่ีไดรับจะรุนแรงกวากรณีธรรมดา และในมาตรา 188 ก็เชนเดียวกัน แตใน
มาตรา 188 นี้เพิ่มความสําคัญในเร่ืองของสถานะของบุคคลข้ึนมาอีกประการหนึ่ง โดยหากบุคคลท่ี
ถูกกระทําตอนั้นเปนบุคคลในทางการเมือง และการกระทําความผิดท่ีไดทํานั้นเปนเหตุทําใหบุคคล
ดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีของตนเองในการทํางานไดยากลําบากยิ่งข้ึนก็จะไดรับโทษ และจะเห็นไดวา 
ตามมาตรา 188 นี้จะมีแตโทษปรับแตเพียงประการเดียว ซ่ึงเปนการกําหนดความผิดท่ีมีความ
คลายคลึงกับประเทศญี่ปุน171  ซ่ึงแตกตางไปจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยซ่ึงมิไดมีการ
แบงแยกหรือใหความสําคัญกับสถานท่ีในการกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทเอาไว และเกี่ยวกับ
สถานะของบุคคลนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติใหความสําคัญกับฐานะของ
บุคคลเฉพาะ การใหความคุมครองบุคคลในฐานะพิเศษ กลาวคือบัญญัติมิใหบุคคลใดกระทําการ 
หม่ินประมาท ดูหม่ิน หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือ 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือ ประมุขแหงรัฐตางประเทศ 
ผูแทนรัฐตางประเทศ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมาสูพระราชสํานัก ตามมาตรา 112, 133 และมาตรา 134 
เทานั้น ทั้งนี้โดยถือหลักวาสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพ
สักการะ ผูใดจะละเมิดมิไดและผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได172 
สวนประมุขแหงรัฐตางประเทศ ไมวาจะเปนกษัตริย หรือพระราชินีหรือประธานาธิบดีตางประเทศ
หรือมีการเรียกขานอยางใด ๆ เปนองคกรสําคัญในความสัมพันธระหวางประเทศ เปนผูสาน
สัมพันธไมตรี กฎหมายอาญาจึงตองคุมครองประมุขแหงรัฐตางประเทศที่มีสัมพันธไมตรี ใน
ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีเปนราชอาณาจักร พระราชวงศมีสวนสําคัญในการเจริญ
สัมพันธไมตรี กฎหมายอาญาของไทยจึงคุมครองไปถึงรัชทายาทดวย และผูแทนรัฐตางประเทศคือ ผู
ท่ีเปนทูตดวย173 

 แตการหม่ินประมาทบุคคลท่ีมีฐานะทางการเมืองของไทย เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
หรือบุคคลที่มีฐานะทางการเมืองอ่ืน ๆ กฎหมายอาญาของไทยมิไดบัญญัติใหตองรับโทษหนักไป
กวาการหม่ินประมาทบุคคลธรรมดาเลย  

                                                           

 171เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  หนาเดิม. 
 172คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 527 และหนา 538-540. 
 173แหลงเดิม.  หนา 572-580. 
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 ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 186, 187 และ 188 ของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนั้นไดบัญญัติเอาไวถึงการกระทําในลักษณะท่ีเปนการกระทําในท่ีสาธารณะหรือโดยการทาํ
ใหเปนท่ีแพรหลายโดยเปนลายลักษณอักษรซ่ึง คําวา “ลายลักษณอักษร” ในบทบัญญัติท้ังสาม
มาตราน้ี ไดระบุไวชัดเจนวา หมายรวมถึง โสตทัศน และส่ือท่ีสามารถบันทึกใหสามารถมองเห็นได 
ส่ือซ่ึงเก็บขอมูล ภาพประกอบและภาพอ่ืน ๆ ดวย174 ซ่ึงจะทําใหไดรับโทษรุนแรงข้ึน สําหรับใน
ประเทศไทยอาจประกอบดวยลักษณะฉกรรจ กลาวคือ ไดกระทําดวยการโฆษณา หรือกระจายเสียง 
หรือปาวรอง ซ่ึงผูเขียนเห็นวา การกระทําในท่ีสาธารณะหรือโดยการทําใหเปนท่ีแพรหลายนั้นถือ
เปนการเปนกระทําโดยการโฆษณาอยางหนึ่งตามความหมายเดียวกับของประเทศไทย 

 ความผิดฐานหม่ินประมาทนี้ ในหลายประเทศเห็นวา แมหม่ินประมาทคนท่ีตายไปแลว
ก็อาจเปนความผิดได เม่ือพิจารณาความในมาตรา 327 แหงประมวลกฎหมายอาญาของไทยแลวเห็น
วา ประเทศสมาพันธรัฐเยอรมันและประเทศไทยแลวการกระทําการใสความผูตายอาจมีความผิด
เชนเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

 จากบทบัญญัติหมวดท่ี 14 แหงประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
นี้ จะเห็นวาบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทถูกบัญญัติเอาไวอยูในหมวด
เดียวกัน โดยส่ิงท่ีกฎหมายมุงจะคุมครองตอ หรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดท้ังสองฐานน้ี 
คือ สิทธิของบุคคลท่ีจะมีคุณคาในสังคม (เชน ช่ือเสียง หรือเกียรติภายนอก) และสิทธิท่ีจะไดรับ
ความเคารพในฐานะเปนมนุษย (เชน คุณคาหรือคุณธรรมภายใน)175 ดวยเหตุท่ีส่ิงท่ีกฎหมายมุงจะ
คุมครองตอ หรือคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดท้ังสองฐานน้ีเปนอยางเดียวกันจึงทําให
ความผิดท้ังสองฐานน้ีมีความใกลเคียงกันจนอาจกอใหเกิดความสับสนในการกําหนดวาการกระทํา
ความผิดใดควรเขาขายของมาตราใด ดังนั้น ในการพิจารณาวาการกระทําใดจะเขาขายความผิด
ตามท่ีบัญญัติเอาไวในมาตราใดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาโดยแบงแนวความคิดเกี่ยวกับ
เร่ือง “เกียรติ” เอาไวเปน 3 ระดับดวยกัน ดังนี้ 

1. เกียรติตามความหมายพ้ืนฐาน 
 เกียรติตามความหมายน้ี อธิบายถึง สถานะของบุคคลซ่ึงมีสิทธิท่ีจะมีสิทธิอยางเทาเทียม

กัน และมีสิทธิท่ีจะไดรับความเคารพนับถือในฐานะเปนสมาชิกของสังคมมนุษย โดยไมคํานึงถึง
ความสําเร็จของบุคคล (menschlicher Achtungsanspruch) ดังนั้น ไมวาจะเปนคนข้ีเกียจ คนโง หรือ
แมแตอาชญากร ก็สมควรท่ีจะไดรับความเคารพในเกียรติระดับนี้ 
                                                           

 174The Penal Code of the Federal Republic of Germany, Section 11 (3). 
 175Winfried Brugger.  Op. cit.  p.14. 
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2. เกียรติในระดับสอง  
 เกียรติในระดับนี้เกี่ยวกับการสงวนไวซ่ึงมาตรฐานข้ันตํ่าของการเคารพซ่ึงกันและกันใน

ท่ี สาธารณะ การแสดงออกมาภายนอกซ่ึงความเคารพโดยไมคํานึงถึงความรูสึกของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งซ่ึงมีตอบุคคลนั้น ๆ (sozialer Respekt or Achtungsanspruch) ตัวอยางของการไมเคารพ หรือ
การดูหม่ินซ่ึงเปนการฝาฝนกฎหมายน้ันรวมถึง การกลาวหาผูอ่ืนเกี่ยวกับการกระทําผิดศีลธรรม
อยางรุนแรง หรือเกี่ยวกับการมีลักษณะผิดปรกติในทางสังคม หรือเกี่ยวกับผูท่ีมีความบกพรอง
ในทางสติปญญา เชน การเรียกบุคคลนั้นวา “คนสารเลว” หรือ “ไอโง” หรือโดยการแสดงลักษณะ
ทาทางอันหยาบคาย เชน การยกนิ้ว(กลาง)ใหผูอ่ืน 

3. เกียรติในระดับท่ีสาม 
 เกียรติในระดับนี้ครอบคลุมถึงการหม่ินประมาท การเคารพตอเกียรติในระดับนี้ หาม

การกระทําอันเปนการกลาวอางเกี่ยวกับขอเท็จจริงซ่ึงมีลักษณะอันเปนการทําลายช่ือเสียงของผูอ่ืน 
เพื่อทําใหผูนั้นตกต่ําลงในความคิดของสังคม หรือการขัดขวางมิใหบุคคลท่ีสามเขาไปยุงเกี่ยวกับผู
นั้น ซ่ึงเกือบท้ังหมดของการฝาฝนตอเกียรติในระดับนี้จะตกอยูภายใตมาตรา 186 และมาตรา 187176 

 แตเดิมในประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น จําแนกประเภท
ความผิดอาญาตามลําดับความหนักเบาของความผิดออกเปน 3 ลําดับ คือ Verbrechen คือ ความผิดท่ี
มีระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ข้ึนไป Übertretungen คือ ความผิดท่ีมีระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 
สัปดาห หรือปรับไมเกิน 500 DM และ Vergehen คือ ความผิดอ่ืนท้ังหมดท่ีมีระวางโทษจําคุกหรือ
ปรับ ท้ังนี้เปนไปตามอิทธิพลท่ีไดรับมาจากประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส ค.ศ. 1810 ซ่ึงแบง
ความผิดในทางอาญาออกเปน Crimes, Délit และ Contraventions 177 ตอมาในป ค.ศ. 1975 สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันไดประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมข้ึนมา ความผิดอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมนี้มีเพียง 2 ประเภทเทานั้น ไดแก Verbrechen คือ ความผิดท่ีระวาง
โทษต้ังแต 1 ปข้ึนไป สวน Vergehen คือความผิดท่ีมีระวางโทษเปนโทษปรับทางอาญา 
(Geldstrafen) หรือจําคุกตํ่ากวา 1 ป สวนความผิด Übertretungen ถูกแยกนําไปบัญญัติไวใน
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีช่ือวา Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) อันเปนประมวลกฎหมาย
ทางการปกครองอันมิใชกฎหมายอาญา (noncriminal administrative code) เกี่ยวกับการละเมิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน178 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงโทษตามท่ีกําหนดเอาไวในความผิดฐานดู
หม่ินตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มาตรา 185 แลว จึงกลาวไดวา 
                                                           

 176Winfried Brugger.  Op. cit.  p.24. 
 177พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน.  เลมเดิม.  หนา 46. 
 178แหลงเดิม.  หนา 48- 49. 
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ความผิดฐานดูหม่ินตามมาตรา 185 แหงประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี้
เปนความผิดท่ีจัดอยูในความผิดประเภท Verbrechen คือ ความผิดท่ีระวางโทษต้ังแต 1 ปข้ึนไป 
  คําวา “ดูหม่ิน” และ “หม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนั้นเปนคําท่ีใชท้ังในความหมายอยางแคบและความหมายอยางกวางซ่ึงครอบคลุมถึงการ
กระทําความผิดทางอาญาตอเกียรติทุกประเภท ในทางที่ใชเปนความหมายอยางแคบ “ดูหม่ิน” จะ
หมายถึงเฉพาะบทบัญญัติตามมาตรา 185 แหงประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันเพียงมาตราเดียวเทานั้น179 

3.2.2  ประเทศญ่ีปุน 
         ในประเทศญ่ีปุนสังคมของชาวญ่ีปุนยึดหลัก “ความสํานึกถึงความนาละอาย” (Haji)180 
หมายความวา ชาวญ่ีปุนยึดถือเกียรติยศเปนส่ิงสูงสุดในชีวิต ในสังคมญ่ีปุนระยะแรกผูกระทําการ
เส่ือมเสียเกียรติจะตองไถโทษดวยการฆาตัวตายโดยวิธีท่ีเรียกวา “ฮาราคีรี” ซ่ึงในสังคมญ่ีปุนมีการ
ใหความสําคัญกับการคุมครองเร่ืองช่ือเสียงและเกียรติยศเปนอยางมาก และคานิยมดังกลาวยังคงตก
ทอดมาถึงปจจุบัน แมจะไมรุนแรงเทาท่ีผานมาในอดีตก็ตาม ดังนั้น ความผิดฐานหม่ินประมาทจึง
ถือวาเปนความผิดรายแรงประเภทหนึ่งของกฎหมายญ่ีปุน181 

 สําหรับระบบกฎหมายของประเทศญ่ีปุนนั้น ญ่ีปุนใชระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมายเปนหลัก โดยไดกําหนดความรับผิดทางอาญาในเร่ืองหมิ่นประมาทไวในประมวล
กฎหมายอาญาญ่ีปุน หมวดท่ี 34 วาดวยความผิดตอช่ือเสียงดังนี้ 

 มาตรา 230 ผูใดทําใหช่ือเสียงของผูอ่ืนเส่ือมเสียโดยการกลาวหาดวยขอเท็จจริงใด ซ่ึง
ไมตองคํานึงวาขอเท็จจริงนั้นเปนขอความจริงหรือเปนขอความเท็จ ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกโดย
ใหใชแรงงาน หรือจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาแสนเยน182 

 โดยประมวลกฎหมายอาญาแหงประเทศญ่ีปุน บัญญัติวา ผูใดทําใหช่ือเสียงของผูตาย
เส่ือมเสีย ผูนั้นไมตองรับโทษ เวนแตความเสียหายเชนนั้นเปนผลมาจากการใสความดวยความ
เท็จ183  

 ประมวลกฎหมายอาญาแหงประเทศญ่ีปุน ไดบัญญัติหลักเกณฑในเร่ืองดูหม่ินไวใน 

                                                           

 179Winfried Brugger.  Op. cit.  p.14. 
 180Lawrence word Beer.  (1984).  Freedom of expression in Japan; a study of comparative law 

politics and society. p.314. 
 181Hideo Tanaka.  (1976).  The Japanese Legal System.  pp. 331-332. 
 182The Penal Code of Japan, Article 230. 
 183The Penal Code of Japan, Article 230-2. 
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 มาตรา 231 ผูใด ในท่ีสาธารณะ กระทําการดูหม่ินโดยปราศจากมูลความจริง ตอง
ระวางโทษทางอาญา ในความผิดลหุโทษ184 

 ในประเทศญ่ีปุนนั้นการกลาวท่ีเปนการหม่ินประมาทนั้นจะถูกนําไปสูความรับผิดทาง
อาญาเชนเดียวกันกับความรับผิดในทางแพง เม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงคํากลาวท่ีเปน
การหม่ินประมาทเกี่ยวกับขอเท็จจริงตอหนาสาธารณะบุคคลนั้นจะตกอยูภายใตมาตรา 230 แหง
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุน ซ่ึงถูกตราข้ึนภายใตรัฐธรรมนูญเมจิ รัฐธรรมนูญ
สมัยใหมฉบับแรกในประเทศญ่ีปุน หากการกลาวนั้นอาจสามารถเปนความเสียหายตอช่ือเสียงแลว 
ถึงแมวาเร่ืองท่ีกลาวจะเปนความจริงก็จะไมไดรับความคุมกันจากกฎหมายแตประการใด การ
ลงโทษการกลาวหรือแสดงออกซ่ึงความจริงไมเคยถูกยกข้ึนพิจารณาในรัฐธรรมนูญฉบับใด
จนกระท่ังรัฐธรรมนูญเมจิ ซ่ึงไดคุมครองเสรีภาพของการแสดงออกเพียงเทาท่ีกําหนดไวใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น นอกจากนั้นภายใตรัฐธรรมนูญเมจินั้นศาลไมมีอํานาจท่ีจะพิจารณา
ถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  

 ตอมารัฐธรรมนูญญ่ีปุนซ่ึงถูกตราข้ึนในป 1946 ไดเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับรากฐานของ
ระบบความคุมครองของสิทธิปจเจกบุคคล มาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญญ่ีปุนไดคุมครองเสรีภาพใน
การแสดงออก และแมแตสภานิติบัญญัติก็มิอาจจะลวงลํ้าเสรีภาพนี้ได หากการจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงออกโดยการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัตินั้นไมมีเหตุอันควร การจํากัดดังกลาวก็ไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ัน มาตรา 81 แหงรัฐธรรมนูญญ่ีปุนก็ไดใหอํานาจศาลในการพิจารณา
เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในการพูดวาชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญญ่ีปุนนั้นเปนการบีบบังคับใหสภานิติบัญญัติตองทบทวน
ขอบเขตของการลงโทษทางอาญาในความผิดฐานหม่ินประมาท ดังนั้นสภานิติบัญญัติจึงไดมีการ
แกไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติ โดยเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 230-2 ข้ึนมา เพื่อใหความคุมกันแกจําเลย
หากเขาหรือเธอสามารถพิสูจนไดสามประการดังตอไปนี้ 

 (1) พิสูจนวาการกลาวเชนวานั้นเกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ 
 (2) พิสูจนวาการกลาวท่ีไดกระทําไปเชนนั้นมีจุดมุงหมายเพียงประการเดียว คือ เพื่อ

ประโยชนของสาธารณะ 
 (3) พิสูจนวาการกลาวนั้นเปนการกลาวเร่ืองท่ีเปนความจริง185 

 
                                                           

 184The Penal Code of Japan, Article 231. 
 185Prof.Dr.Shigenori Matsui. The ISP’s Liability for Defamation on the Internet. from 

<http:www.iias.or.jp /old/research/res-hou model/20021129/820Matsui.pdf.> 
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3.2.3   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด 
 ประมวลกฎหมายอาญาแหงสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด บัญญัติหลักในการคุมครอง

บุคคล เกี่ยวกับความผิดฐานดูหม่ินดังนี้ 
 มาตรา 181 บัญญัติวา ผูใดดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนา หรือลับหลัง แตกระทําตอสาธารณชน 

หรือกระทําความผิดโดยเจตนาจะใหขอความดูหม่ินนั้นลวงรูไปถึงบุคคลท่ีถูกดูหม่ิน ผูนั้นกระทํา
ความผิดอาญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือระวางโทษปรับ 

 วรรคสอง ถาการดูหม่ินมีสาเหตุมาจากการกระทําในลักษณะยุแหย หรือปลุกปน
ของผูถูกดูหม่ิน หรือผูถูกดูหม่ินละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลของผูกระทําความผิด หรือกระทําการดู
หม่ินในลักษณะโตตอบ ศาลอาจยกเวนการกําหนดโทษใหก็ได186 

 ขอพิจารณาที่นาสนใจประการสําคัญคือ การกระทําความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาแหงสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด มาตรา 181 ถือหลักวา การดูหม่ินผูอ่ืน
นั้น ไมวาจะไดกระทําซ่ึงหนา หรือลับหลัง แตกระทําตอสาธารณชน หรือกระทําความผิดโดย
เจตนาจะใหขอความดูหม่ินนั้นลวงรูไปถึงบุคคลที่ถูกดูหม่ิน ก็ถือวาผูนั้นกระทําความผิดอาญา 
นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายอาญาแหงสาธารณรัฐโปแลนด มาตรา 181 วรรคสอง บัญญัติใหศาล
มีอํานาจใชดุลพินิจในการยกเวนการกําหนดโทษใหแกจําเลยได ถาการดูหม่ินมีสาเหตุมาจากการ
กระทําในลักษณะยุแหย หรือปลุกปนของผูถูกดูหม่ิน หรือผูถูกดูหม่ินละเมิดตอสิทธิสวนบุคคลของ
ผูกระทําความผิด หรือกระทําการดูหม่ินในลักษณะโตตอบ  
 
3.3  การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทาง 

 ในอดีตสภาพสังคมไทยดําเนินไปอยางราบเรียบ ไมซํ้าซอน การดําเนินธุรกิจเปนไป
อยางเรียบงาย การติดตอส่ือสารตอบุคคลผูอยูหางไกลยังไมมีความสะดวกรวดเร็ว แมจะมีการ
ส่ือสารกันบางโดยการใชไปรษณีย หรือโทรเลข แตสวนใหญก็เปนการใชในงานราชการเสียเปน
สวนใหญไมแพรหลายในหมูราษฎร ความขัดแยงท่ีเปนเหตุใหเกี่ยวของกับกฎหมายมีนอยมาก การ
กระทําความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนในสมัยนั้นก็ยังไมความซับซอน แตในสภาพปจจุบันเม่ือระบบ
เศรษฐกิจ การศึกษาและเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความกาวหนาและพัฒนาข้ึน จากการใช
จดหมาย โทรเลข ตอมาไดพัฒนารูปแบบเปนการใชโทรศัพท โทรสาร จนกระท่ังในปจจุบันไดมี
การพัฒนาระบบการส่ือสารรูปแบบใหมโดยใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีรวดเร็วและแพรหลายถูก

                                                           

 186The Penal Code of the Polish People’s Republic, Article 181. 
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นํามาใชกันอยางกวางขวาง การติดตอส่ือสารระหวางกันในตางสถานท่ีจึงมีบทบาทสําคัญใน
สังคมไทย ท้ังในแงสังคมสวนตัวและในแงธุรกิจการคา  

 นักประวัติศาสตรมักจะจัดยุคสมัยอารยธรรมของมนุษยโดยพิจารณาจากความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในแตละสมัย ถานับความเจริญตั้งแตชวงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 
เปนตนมา ยุคสมัยนี้ก็ถือวาเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงลักษณะประการหนึ่งของยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ยุคท่ีถือกันวาขอมูลเปนส่ิงท่ีมีคามหาศาล และสังคมมีการใชเทคโนโลยีทางการ
ติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอร ในกิจกรรมตางๆ เกือบทุกอยางท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ซ่ึงลักษณะเชนนี้ กอใหเกิดผลกระทบตางๆ หลายประการ การใชเครือขายอินเตอรเน็ต 
Internet ซ่ึงเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใหญท่ีสุดในโลกในการติดตอส่ือสาร ทําใหการ
ติดตอส่ือสารมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและราคาถูก ถึงขนาดจัดใหมีการประชุมระหวางบุคคล
ตางๆ ในขณะอยูคนละประเทศได187 

 ปจจุบันธุรกิจสมัยใหมตางใชอินเตอรเน็ตมาชวยในการสื่อสาร โดยระบบโครงขายการ
ส่ือสารสงผานขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา อินเตอรเน็ตนี้ ไดถือกําเนิดมาเม่ือไมนานมานี้ โดย
วัตถุประสงคหลักหรือแนวความคิดพ้ืนฐานอันเปนจุดเร่ิมตนของการคนควาวิจัยและสรางสรรค
ระบบอินเตอรเน็ตนั้น ก็เพื่อสนองตอบความตองการดานยุทธการของฝายทหารท่ีจะใหมีระบบ
เครือขายการสื่อสารท่ีจะม่ีถูกตัดขาดไดโดยงายเม่ือมีสถานการณการสูรบหรือการกอการราย ดวย
เหตุนี้เองหนวยคนควาวิจัยแหงกองทัพสหรัฐอเมริกา ไดรวมกับนักวิจัยจํานวนหน่ึงในมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย จัดต้ังคณะวิจัยข้ึนคณะหนึ่งโดยใชช่ือวา APRAnet (Advance Research Project 
Agency Network) เพื่อคนควาเกี่ยวกับเร่ืองนี้จนประสบผลสําเร็จในการสรางเครือขายขนาดยอมใน
การติดตอส่ือสารสงผานขอมูลและขอความซ่ึงมีลักษณะคลาย e-mail ในปจจุบัน เช่ือมระหวาง
เคร่ืองคอมพิวเตอร 4 เคร่ืองท่ีตั้งอยูในสถานท่ีตาง ๆ ภายในมลรัฐแคลิฟอรเนีย188 

 ไมวาจะเปนการติดตอกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail) หรือแมแตการสราง
เว็บไซตเพื่อเผยแพรกิจการหรือดําเนินธุรกิจของตนกับประชาชนหมูมาก ความแพรหลายของ
อินเตอรเน็ตนั้นไมไดมีอยูแควงการธุรกิจสมัยใหมเทานั้น อินเตอรเน็ตยังเขาไปมีอิทธิพลกับคนรุน
ใหมในปจจุบันอยางมากเชนกัน สังเกตไดจากท่ีมีรานคาท่ีใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet café) 

                                                           

 187องอาจ เทียนหิรัญ.  (2546).  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร : การกําหนดฐานความผิดทางอาญา
สําหรับการกระทําตอคอมพิวเตอร.  หนา 1-3. 

 188มโนช ตันตระเธียร.  (2542).  “อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัฒนจากการพนันบอลทางอินเตอรเน็ต ถึง
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ผูปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมไทยพรอมหรือยัง.”  บทบัณฑิตย, 55, 1.  หนา 41. 
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เกิดข้ึนหลายแหงท้ังในกรุงเทพ ฯ และเมืองใหญ ๆ ซ่ึงท้ังวัยรุนและวัยทํางานตางเขาไปใชบริการ
กันอยางเนืองแนน จนอาจกลาวไดวาอินเตอรเน็ตเร่ิมเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนไทย
ในปจจุบัน189 
 การใชอินเตอรเน็ตในลักษณะท่ีเปนการแผขยายหรือโฆษณาเผยแพรความเกลียดชังของ
ตนเองเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกในป 1980 โดยพวก อเมริกัน นีโอ-นาซี (American neo-nazis) พวกนี้ได
จัดเตรียมแนวทางเกี่ยวกันการคนหาและติดตอสมาชิกท่ีเปนไปได โดยคิดวาจะทําอยางไรถึงจะ
สามารถดึงดูดผูท่ีมีความอยากรูอยากเห็น และทําอยางไรจึงจะมีอิทธิพลตอกลุมคนเหลานั้น190 
 การเจริญเติบโตทางธุรกิจที่สูงข้ึนอยางรวดเร็วเปนเหตุใหการดําเนินธุรกิจหรือการ
ตัดสินใจตางๆ จําเปนตองมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของเพ่ือเปนหลักประกันการคุมครองบุคคลในดาน
ตาง ๆ และเพื่อชวยใหการทําธุรกรรมตาง ๆ เปนไปโดยสะดวกมากข้ึน การใหหลักประกันในเร่ือง
การคุมครองเกียรติของบุคคลเปนความสําคัญประการหนึ่ง เพราะเกียรติเปนสิทธิหนึ่งในคุณคาแหง
ความเปนมนุษยท่ีไมควรจะถูกลวงละเมิดจากบุคคลอ่ืน  

 เม่ือเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีพัฒนาการท่ีกาวหนาข้ึนไปเชนนี้ยอมกอใหเกิดขอดีท่ีทํา
ใหมนุษยมีความใกลชิดกันมากข้ึนสามารถติดตอส่ือสารกันไดในทันทีแมอยูในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลกัน 
ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการเช่ือมโยงโลกใหเขามาอยูใกลกัน แตขอดีดังกลาวยอมกอใหเกิด
ผลเสียเปนดาบสองคมหากใชเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีประโยชนดังกลาวไมถูกทางหรือใชในทาง
ท่ีผิด กลาวคือ ใชเคร่ืองมือส่ือสารเปนเครื่องมือชวยในการกระทําความผิดอาญาฐานตาง ๆ ตอ
บุคคลซ่ึงอยูหางไกล เนื่องจากการกระทําผิดอาญาบางลักษณะเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนไดงาย และมี
โอกาสเกิดข้ึนไดบอยคร้ังไมวาผูกระทําจะมีเจตนาหรือประมาทก็ตาม โดยเฉพาะลักษณะของการ
กระทําความผิดโดยวาจา หรือการพูด กลาวคือ ถอยคํา ภาพ หรือเสียงท่ีเปนการดูหม่ินหรือหม่ิน
ประมาทผูอ่ืนนั้น จะทําไดงายและรวดเร็วกวาการกระทําดวยวิธีอ่ืน ซ่ึงจะเทากับวาเทคโนโลยี
ส่ือสารกลายเปนเคร่ืองมืออยางดีท่ีจะชวยเรงใหผลการกระทําความผิดเกิดความเสียหายไปสูผูอ่ืน
ไดงายและรวดเร็วข้ึน  

 วิวัฒนาการทางการส่ือสารในปจจุบันสงผลใหการทํารายความรูสึกของผูอ่ืนไมจําตอง
กระทําตอหนา แตสามารถกระทําโดยอาศัยเคร่ืองมือส่ือสารอยางอ่ืนเปนส่ือกลางในการติดตอแทน 
ซ่ึงสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทาง เปนการกระทํา

                                                           

 189ปกปอง ศรีสนิท.  “หมิ่นประมาททางอินเตอรเน็ต.”  บทบัณฑิตย, 56, 4.  หนา 29.    
 190Yulia A. Timofeeva. (2003, March-April).  “Hate Speech Online:Restricted or Protected? 

Comparison of Regualtions in The United States and Germany.”  TRANSNATIONAL LAW & POLICY 
JOURNAL, 2, 12.  p.256. 
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ความผิดอาญารูปแบบหน่ึง ท่ีเปนการกระทําในแบบเดิมแตไดใชอุปกรณส่ือสารเปนเคร่ืองมือใน
การกระทําความผิด ในหัวขอนี้จะกลาวถึงความหมายและลักษณะของการกระทําความผิดฐานดู
หม่ินโดยอาศัยอุปกรณส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เปนเครื่องมือ เพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจ
ปญหาเร่ืองการดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทาง ในภาพรวมเสียกอน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง การเรียกคน จัดเก็บ 
ประมวลผล  การเผยแพร  แจกจาย  กระจาย  และการส่ือสาร  สารสนเทศในรูปแบบของ
อิเลคทรอนิคสรวมถึงวิทยุโทรทัศน คอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ เปนการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดทําสารสนเทศไวใชงาน และอาจใหความหมายไดท้ังสองนัยคือ ความหมายนัยแคบซ่ึงหมายถึง 
ตัวเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม สวน
ความหมายนัยกวางหมายถึงการประยุกตเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ในหนวยงานเพื่อมุงไปท่ีการ
คิดคนวิธีการจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล สวนการส่ือสาร หมายถึง การสงสัญญาณจากผูสงสาร 
(Sender) ไปยังผูรับสาร (Receiver) โดยอาศัยตัวกลาง (Transmission Media) ทําหนาท่ีในการสง ซ่ึง
แบงออกเปน การส่ือสารแบบจุดตอจุด กับการส่ือสารแบบกระจาย ความหมายของการส่ือสาร
ดังกลาวเปนการส่ือสารโดยท่ัวไปใชสําหรับการสงขาวสารระหวางกันไมวาจะอาศัยตัวกลางชนิด
ใดทําหนาท่ีก็ตาม สวนการส่ือสารขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร (Data Communications) หมายถึง
การส่ือสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมถึงกันไมวาจะเปนขอมูลในลักษณะตัวอักษร ภาพ 
หรือเสียง ในเวลาท่ีรวดเร็วมีความถูกตองนาเช่ือถือและสามารถที่จะเก็บบันทึกตลอดจนนํามาใช
งานใหมไดโดยสะดวกคํานึงถึงมาตรฐานและขบวนการสลับเปล่ียนทางอิเลคทรอนิกส (Electronic 
Data Interchange: EDI) เปนการสงสัญญาณทางอิเลคทรอนิกสเขาสูตัวกลางรับขอมูลประเภทตางๆ 
เชนสายโทรศัพท สายใยนําแสง (Fiber Optics) หรือดาวเทียม โดยเช่ือมโยงจากระบบคอมพิวเตอร
ผานจุดตอเช่ือมระบบส่ือสาร สูอุปกรณส่ือสารขอมูลและเขาสูตัวกลางสงผานสัญญาณทาง
อิเลคทรอนิกสเพื่อนําขอมูลไปสูคอมพิวเตอรปลายทาง สวนวิธีการส่ือสารแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก (ก) การส่ือสารตามสาย คือ การใชสายในการรับสงสัญญาณขอมูลขาวสาร เชนสายส่ือสาร
ชนิดตาง ๆ ไมวาจะเปนสายไฟฟา สายโทรศัพท และที่กําลังเปนท่ีนิยมคือเสนใยนําแสง (Fiber 
Optics) ซ่ึงเปนเสนใยแกวนําแสงมีขนาดเล็กเทาเสนผมหลายเสนมามัดรวมกัน มีความสามารถสง
ขอมูลขาวสารไดท้ังตัวอักษร ภาพ และเสียงในเวลาเดียวกันอัตราความเร็วเทากับความเร็วของแสง  
(ข) การสื่อสารวิทยุ คือการสงสัญญาณคล่ืนแมเหล็กไฟฟาผานอากาศไปยังเคร่ืองรับ และมีความถ่ี
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ตางกันไมสามารถมองเห็นได ทางวิชาการและทางปฏิบัติมีการแบงยานความถ่ีและกําหนดช่ือให
โดยยานความถ่ีเรียกวา แบนด (Band) และความถ่ีเรียกวาเฮิทซ (Hertz) เร่ิมต้ังแต 0 เฮิทซข้ึนไป191 

 การสงจดหมาย (Letter) ไปถึงผูอ่ืน เปนวิธีการติดตอส่ือสารตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดย
ระยะทางวิธีหนึ่งท่ีมีมาชานานโดยไมจําตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการ
ติดตอส่ือสาร การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางมักกระทําโดยสงจดหมายจาหนาถึงผูท่ี
ตนต้ังใจจะดูหม่ินโดยเฉพาะ และในจดหมายมีขอความดูหม่ินผูนั้น ซ่ึงแมขอความในจดหมายเปน
การดูหม่ิน แตนักกฎหมายไทยเห็นวาการสงจดหมายไปกวาจะถึงผูรับก็ตางวันเวลากัน จึงไมมี
ลักษณะเปนการดูหมิ่นซ่ึงหนาหรือดูหม่ินดวยการโฆษณา192  

 การส่ือสารโดยใชระบบโทรศัพท เปนการส่ือสารขอมูลในเครือขายแบบสลับวงจร 
(Circuit-switched Network) อยางหนึ่งท่ีเปนการทํางานในลักษณะท่ีอาศัยอุปกรณสลับสาย ทํา
หนาท่ีเช่ือมการสื่อสารระหวางสองจุดเขาดวยกันกอนท่ีการสื่อสารจะเร่ิมตนข้ึนไดจะตองเช่ือมตอ
เสนทางใหเสร็จส้ินเสียกอน โดยเม่ือมีการโทรติดตอจากผูโทรตนทางไปยังผูรับปลายทางอุปกรณ
ในชุมสายจะทําหนาท่ีหาเสนทางและตอเช่ือมวงจรตนทางกับปลายทางเขาดวยกัน เม่ือทําการ
ตอเช่ือมโยงไดสําเร็จการส่ือสารจึงเร่ิมดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและเสนทางหรือคูสายท่ีใชอยูจะ
ถูกจองไวสําหรับคูสนทนานั้นตลอดเวลาท่ีสนทนากัน โดยบุคคลอ่ืนไมสามารถเขามาใชเสนทาง
หรือคูสายน้ันได193 

 การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางโดยใชโทรศัพท (telephone) ไมวาจะเปน
การโทรออกไปดูหม่ินผูอ่ืนยังเลขหมายปลายทางท่ีเปนเบอรบานของเขานั้นเอง หรือการโทร
ออกไปยังเลขหมายปลายทางปลายทางท่ีเปนเบอรมือถือ (mobile) ของผูอ่ืนและเม่ือเขารับสายก็ทํา
การดูหม่ินเขานั้น ผูกระทําจะตองรับผิดตามหลักในประมวลกฎหมายอาญาเร่ืองการดูหม่ินซ่ึงหนา
หรือไม เหลานี้ยังไมมีแนวคําพิพากษาของศาลไทยวินิจฉัยวาจะเปนความผิดตามหลักในเร่ืองการดู
หม่ินหรือไม แตมีความเห็นของนักกฎหมายเห็นวา การใชโทรศัพทดูหม่ินกันแมเวลาท่ีดูหม่ินกับ
เวลาท่ีรับขอความจะไมตางกันแตถาอยูหางไกลกันจนตองใชโทรศัพทก็นาจะไมเปนความผิดฐานดู
หม่ินซ่ึงหนาเพราะเทากับผูดูหม่ินกับผูถูกดูหม่ินมิไดอยูตอหนาหรือใกลกันในขณะเกิดเหตุ
นั่นเอง194  

                                                           

 191เลิศชาย สุธรรมพร.  (2541).  อาชญากรรมคอมพิวเตอร : ศึกษาเฉพาะกรณีความปลอดภัยของขอมูล. 
หนา 5-13. 

 192คําพิพากษาฎีกาประจําพุทธศักราช ๒๕๑๖.  ตอนท่ี ๑.  หนา 170. 
 193เลิศชาย สุธรรมพร.  เลมเดิม.  หนา 14-15. 
 194โสภณ รัตนากร.  เลมเดิม.  178-183. 
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 สวนการใชโทรศัพทโทรไปเลขหมายปลายทางเพื่อฝากขอความดูหม่ินเขาไวในระบบ
ตอบรับแบบขอความเสียง (Voice message) หรือการใชโทรศัพทมือถือพิมพขอความดูหม่ินสงไป
ยังเคร่ืองโทรศัพทมือถือของบุคคลอ่ืน (Write message) นั้นเห็นวา เวลาในการฝากขอความไมวาจะ
เปนขอความเสียงหรือขอความตัวอักษรกับเวลาในการไดรับขอความ (receive message) ดังกลาว 
ตางเวลากัน ซ่ึงหากพิจารณาหลักท่ีนักกฎหมายไทยตีความคําวา “ซ่ึงหนา” ดังกลาวแลว การกระทํา
นั้นไมเปนความผิดเพราะ ไมใชการดูหม่ินตอผูถูกดูหม่ินซ่ึงหนาในขณะน้ัน 

 การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางยังอาจทําไดอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใช
บริการการส่ือสารผานเครือขายอินเตอรเน็ต การใชบริการบนเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีถือวาเปน
บริการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดและได รับความนิยมจากผูใชมากท่ีสุดคือ  บริการไปรษณีย
อิเลคทรอนิกส หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส (Electronic Mail) หรือท่ีรูกันวา “อีเมล” การทํางานของ
ระบบส่ือสารไปรษณียอิเลคทรอนิกสจะเปนการใหบริการแบบโตตอบตางเวลากัน (Asynchronous) 
จึงไมตองการการประสานงานระหวางผูรับและผูสงในขณะรับและสงสาร ผูสงจึงสามารถสงสาร
ไปถึงผูรับไดแมในขณะท่ีผูรับจะยังไมไดทําการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตก็ตาม โดยฝายหนึ่งอาจสง
ขอความเวลาใดก็ได และผูรับจะสามารถรับหรือตอบกลับเวลาใดก็ไดที่สะดวก โดยไมตองคํานึงวา
ขณะท่ีสงจะเปนกลางวันหรือกลางคืน ผูรับจดหมายยังคงต่ืนอยูหรือหลับอยู195  

 การส่ือสารดวยเครือขายอินเตอรเน็ต จัดเปนการส่ือสารในเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเปน
เครือขายแบบสลับกลุมขอมูล (Packet-switched Network) เครือขายลักษณะนี้จะมีเสนทางตอเช่ือม
เคร่ืองเขาถึงกันอยูตลอดเวลา มักมีไดหลายเสนทางและไมมีใครสามารถจองหรือเปนเจาของ
เสนทางสายใดสายหนึ่งอยางเอกเทศ ขอมูลท่ีสงไปตามสายในเครือขายแบบนี้ไมไดถูกสงไปใน
คราวเดียวกันอยางตอเนื่องหากแตจะถูกแบงเปนกลุมยอย ๆ (Packet) กอนท่ีจะถูกสงออกไป ซ่ึง
อินเตอรเน็ตจัดเปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมตอกันท่ัวโลกโดยมีมาตรฐานการรับสง
ขอมูลท่ีชัดเจนและเปนรูปแบบหนึ่งเดียว สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางโดยเสียคาใชจาย
ไมมาก196  

 การทํางานของระบบสื่อสารไปรษณียอิเลคทรอนิกส ถูกออกแบบมาเพ่ือใหผูใชงานใน
เครือขายสามารถรับและสงจดหมายระหวางกันไดโดยอาศัยกรรมวิธีทางอิเลคทรอนิกส และ
สงผานทางสายโทรศัพท ดาวเทียมหรือไมโครเวฟ ซ่ึงหลักการสงจดหมายโดยทางไปรษณีย
อิเลคทรอนิกสนั้น จะคลายกับการสงจดหมายแบบปกติท่ัวไป แตจะเปล่ียนมาใชคอมพิวเตอรท่ีตอ

                                                           

 195พรทิพย โลหเลขา.  (2539).  การรับสงจดหมายบน INTERNET (Internet E-mail).  หนา 22.   
 196เลิศชาย สุธรรมพร.  เลมเดิม.  หนา 15. 
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อยูกับเครือขายซ่ึงสามารถตอออกไปสูอินเตอรเน็ตได ผูใชบริการทุกคนตองมีท่ีอยูบนอินเตอรเน็ต
ท่ีเรียกวา “อีเมลแอดเดรส” (E-mail Address) เปนตัวกําหนดเสนทาง โดยจดหมายท่ีสงไปจะถูกเก็บ
ไวในตูไปรษณีย (Mail Box) ในเคร่ืองเมลเซิรฟเวอรของผูรับปลายทาง จนกระท่ังบุคคลนั้นเขาไป
เปดอานจดหมายฉบับนั้นจึงจะถูกสงไปเก็บไวยังตูรับของบุคคลดังกลาว  

 การส่ือสารดวยไปรษณียอิเลคทรอนิกส จะชวยประหยัดเวลากวาการส่ือสารโดย
รูปแบบอ่ืน โดยผูใชบริการสามารถสงขอความเร่ืองเดียวกันไปถึงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนให
ไดรับพรอมกันทีเดียวไดตามความตองการ เนื่องจากการรับสงขอความทางระบบส่ือสารไปรษณีย
อิเลคทรอนิกสสามารถทําไดดวยความรวดเร็วมาก ผูใชสามารถสงขอความไปยังจุดหมายปลายทาง
ท่ัวโลกไดเพียงไมกี่วินาที ซ่ึงหากเปนการสงจดหมายดวยระบบไปรษณียท่ัวๆ ไปอาจตองใช
เวลานานหลายอาทิตยสําหรับระยะทางไกลๆ และอาจตองประสบกับปญหาการตกหลนสูญหายได
งาย แตการใชอีเมลนั้น ผูใชจะสามารถติดตอกับผูคนท่ัวโลกไดทันท่ีตามท่ีตองการ พรอมท้ัง
สามารถรับและตอบจดหมายไดในวันเดียวกัน 

 ปจจุบันระบบส่ือสารไปรษณียอิเลคทรอนิกสไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางและ
กลายเปนชองทางใหมสําหรับการติดตอส่ือสารท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถตอบสนองความตองการ
ดานการสื่อสารแกผูใช เปนอยางดี  ไมวาจะเปนการใชพูดคุยกับเพ่ือนหรือครอบครัวท่ีอยู
ตางประเทศหรือตางจังหวัด หรือการใชติดตอส่ือสารกิจกรรมทางสังคม ระบบไปรษณีย
อิเลคทรอนิกสนั้นมีลักษณะเปนส่ือประสม (Multimedia) กลาวคือการสงขอมูลโดยผาน
ระบบส่ือสารไปรษณียอิเลคทรอนิกสนั้น ไมจํากัดอยูแคในรูปแบบของขอความเทานั้น แตผูใชยัง
สามารถแนบไฟลขอมูลไปพรอมกับจดหมายไดดวย ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของขอความ รูปภาพ 
ภาพวีดีโอเคล่ือนไหว รวมไปถึงเสียงท่ีมีคุณภาพคมชัด ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและ
นาสนใจยิ่งข้ึน ท้ังการส่ือสารดวยระบบส่ือสารไปรษณียอิเลคทรอนิกสมีความยืดหยุนกวาการ
ส่ือสารดวยรูปแบบอ่ืน กลาวคือ การสงจดหมายโดยอีเมลนั้นผูรับสามารถเขาไปตรวจสอบจดหมาย
ในตูจดหมาย (Mail box) ของตนเอง ณ สถานท่ีใดก็ไดท่ีมีเครือขายอินเตอรเน็ตไมวาจะเปนท่ีบาน ท่ี
ทํางาน หรือในตางประเทศ197  

 ไมนานมานี้ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีวาดวยการสื่อสารอยางสุภาพ (The 
Communication Decency Act 1996) เพื่อหามมิใหมีการนําเสนอเนื้อหาในทางขัดตอศีลธรรม 
(Indecent Content) ในเครือขายอินเตอรเน็ต โดยกฎหมายฉบับนี้จํากัดเฉพาะการใหขอมูลหรือ
                                                           

 197สุจินดา กิจการเจริญสิน.  (2543).  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการใชระบบไปรษณีย
สื่อสารอิเลคทรอนิคส (E-Mail) ของผูใชบริการระบบสื่อสารไปรษณียอิเลคทรอนิคสในกรุงเทพมหานคร.  หนา  
2-4. 
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เนื้อหาในลักษณะท่ีเปนการใหเปลา หรือการใหบริการสาธารณะเทานั้น ไมรวมไปถึงการใหบริการ
ท่ีมีคาใชจาย198 

 การกระทําความผิดทางอาญาผานอินเตอรเน็ตมีหลายประเภท และมีตัวอยางคดีอยูมาก
ในตางประเทศ การเอาผิดกับผูใชบริการอินเตอรเน็ตท่ีเปนตัวการในการกระทําความผิดคอนขาง
เปนเร่ืองยาก โดยเฉพาะในประเด็นการสืบหาตัวผูกระทําความผิด จึงมีแนวความคิดท่ีจะเอาผิดกับผู
ใหบริการอินเตอรเน็ตซ่ึงอาจรูถึงการกระทําความผิดและสามารถปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ความผิดนั้นได ซ่ึงในประเทศไทยนั้น การกระทําความผิดทางอาญาผานทางอินเตอรเน็ตท่ีเปนขาว
แพรหลายมักจํากัดเพียงการเผยแพรภาพเปลือยหรือภาพลามกของดาราและผูมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ ไมวา
จะเปนภาพจริงของบุคคลดังกลาว หรือภาพตกแตงโดยคอมพิวเตอร เชน การปะติดใบหนาของ
ดาราหญิงเขากับเรือนรางเปลือยของหญิงอ่ืน เพื่อใหเขาใจวาดาราผูนั้นถายภาพเปลือย199 

 การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผนวกเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจึงกอใหเกิด
ลักษณะลักษณะพิเศษของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต อันนํามาสูปญหาขอกฎหมายหากมีการ
กระทําความผิดโดยใชส่ืออินเตอรเน็ตใน 4 ประการ ไดแก 

 ประการแรก การติดตอส่ือสารผานทางส่ืออินเตอรเน็ตมักไมใชภาษาท่ีสุภาพหรือภาษา
ท่ีเปนทางการ การใชถอยคําผานส่ืออินเตอรเน็ตนั้น  ในหลายคร้ังพบวามีการแสดงความคิดเห็น
หรือสงขอความท่ีใชถอยคําท่ีรุนแรง หยาบคาย โดยเฉพาะในหองสนทนา (Chat room) หรือการต้ัง
กระทูบนกระดานขาว (Bulletin Board System หรือ BBS) นอกจากนั้น เนื่องจากระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสามารถสงขอความท่ีเปนรูปภาพได การเขาใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจึงมักพบการ
ลงรูปภาพลามกอนาจาร หรือภาพที่ไดมาจากการแอบถายภาพ การตัดตอภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ผิดในตัวบุคคล เปนตน และเปนปญหาของการกระทําความผิดตอช่ือเสียง 

 ประการท่ีสอง การกําหนดท่ีอยูทางอินเตอรเน็ตเพื่อใชในการติดตอส่ือสารในระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตสามารถกระทําไดโดยไมระบุตัวผูใชบริการ (anonymity of communication) 
โดยสามารถระบุไดเพียงหมายเลขเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีออนไลน (on-line) ในขณะน้ันไดเทานั้น ซ่ึง
ผูใชบริการอาจไมเปดเผยขอมูลของตนหรือใชนามแฝงในการติดตอส่ือสาร ทําใหแมจะรูวา
คอมพิวเตอรท่ีตนส่ือสารอยูในขณะน้ันมาจากเคร่ืองใด แตก็ไมสามารถระบุตัวผูใชบริการท่ีใชอยู
ในขณะนั้นได การติดตามรองรอยของผูใชบริการอาจทําไดโดยผานผูใหบริการอินเตอรเน็ต 

                                                           

 198เลิศชาย สุธรรมพร.  หนาเดิม. 
 199ศิระ บุญภินนท.  (2542, มีนาคม) “ความรับผิดทางอาญาของผูใหบริการอินเตอรเน็ตในการกระทําผิด

ทางอาญาของผูใชบริการ: ตัวอยางจากสหรัฐอเมริกาและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน.”  บทบัณฑิตย, 55, 1.  หนา 
68. 
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(Internet Service Provider ISP) โดยผูใหบริการอินเตอรเน็ตท่ีรับจดทะเบียนท่ีอยูทางอินเตอรเน็ต
จะมีขอมูลของสมาชิกท่ีใชบริการของตนอยู ดวยเหตุนี้ ในหลายประเทศจึงมีการพิจารณาความรับ
ผิดของผูใหบริการอินเตอรเน็ต เนื่องจากไมดูแลถึงการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนในระบบเครือขาย
ของตน รวมถึงการใหเปดเผยขอมูลของสมาชิกเพื่อหาตัวผูกระทําความผิด 

 ประการท่ีสาม การติดตอส่ือสารในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถกระทําไดอยาง
รวดเร็วสะดวกสบาย โดยมีคาใชจายท่ีต่ํา และหากผูใชบริการไมสามารถซ้ืออุปกรณเพื่อเช่ือมตอเขา
กับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดเอง ผูใชบริการก็สามารถใชบริการจากรานอินเตอรเน็ตคาเฟได 
อยางไรก็ตาม ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถกระจายความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดในวงกวาง 
เนื่องมาจากขอบเขตของใชบริการในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถเช่ือมตอกันท่ัวโลก หรือที
เรียกวาเปนเครือขายของเครือขาย (network of network) ท้ังนี้ ขอมูลท่ีสงผานเครือขายถูกจัดทําใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึงสามารถทําซํ้า (copy) ขอมูลไดโดยไมจํากัด อีกท้ังความรวดเร็วของ
เครือขายซ่ึงชวยกระจายขอมูลดังกลาวใหถึงผูรับขอมูลไดภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ดังนั้น ความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชส่ืออินเตอรเน็ตในการกระทําความผิดยอมมีมากกวาความเสียหายท่ีเกิดจากจาก
การใชส่ือรูปแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ หากมีการกระทําความผิดตอช่ือเสียงโดยช่ืออินเตอรเน็ตแลว 
เนื่องจากขอมูลท่ีปรากฏในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตจะอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสซ่ึง
สามารถลบ แกไข เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาวเพื่อนําไปใชเปนพยานหลักฐานในการฟองคดีของผูเสียหายกระทําไดลําบากเชนกัน 

 ประการสุดทาย ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถเช่ือมตอการติดตอส่ือสารกันไดท่ัว
โลกทําใหเกิดลักษณะระหวางประเทศ ดังนั้น ในการกระทําความผิดตอช่ือเสียงและเกียรติโดยใช
ส่ืออินเตอรเน็ตในประเทศใดประเทศหนึ่ง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลในหลายประเทศและ
กอใหเกิดปญหาในการฟองคดีและการปรับใชกฎหมายของศาลรวมถึงการบังคับตามคําพิพากษา
ของศาล200 

 การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางโดยวิธี การใชบริการการส่ือสารผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เชนการใชอินเตอรเน็ตสงขอความ (Message) ไมวาจะเปนขอความภาพ
ขอความเสียงหรือขอความตัวอักษร ซ่ึงเปนขอความดูหม่ินผูอ่ืนไปยังอีเมลสวนตัว (E-mail) หรือ
สงไปยังโทรศัพทมือถือ (mobile) ของผูนั้น หรือจะเปนการใชอินเตอรเน็ตระบบ VDO Conference 
เปนเครื่องมือในการดูหม่ิน ซ่ึงคูสนทนาสามารถเห็นหนาของคูสนทนาอีกฝายไดในทีทันใดน้ัน 
ปจจุบันยังไมมีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยวาในลักษณะของการกระทําดังกลาวจะเปน

                                                           

 200ปกรณ ยิ่งวรการ.  เลมเดิม.  หนา 2-4. 
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ความผิดหรือไม นอกจากนั้นเจาหนาท่ีไปรษณียโทรคมนาคมผูทําหนาท่ีสงผานขอความของบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยขอความดังกลาวอาจเปนขอความที่เปนการดูหม่ินและผิดกฎหมาย ก็
ยังไมมีคําพิพากษาเกี่ยวกับการที่เจาหนาท่ีดังกลาวสงผานขอความโดยรูอยูวาผิดกฎหมายเชนกัน 
เพราะโดยหลักแลวหากเปนเพียงผูขนสงขอความเทานั้นจะไมมีความรับผิดใด201 

 
3.4 แนวความคิดในการตีความกฎหมายอาญา 

 มนุษยเปนสัตวสังคม มีสัญชาตญาณท่ีจะอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวก ถาอยูโดยลําพัง
ตนเองก็ไมสามารถบําบัดความตองการตาง ๆ ของตนใหเพียงพอได สังคมจึงเปนสภาพการณทาง
ธรรมชาติอันจําเปนของมนุษย และเม่ือไดมาอยูรวมกันแลวเพื่อท่ีจะใหการมีชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมเปนไปได ทุกคนก็ตองยอมเสียสละจํากัดเสรีภาพของตนลงบางประการใหอยูภายในขอบเขต
ท่ีกําหนด ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนแหงความสงบสุขรวมกันขอบเขตท่ีกําหนดข้ึนนี้ก็เปนรูปขอบังคับ
ความประพฤติซ่ึงบุคคลจําตองดําเนินตามในความเก่ียวพันระหวางกัน ขอบังคับความประพฤตินี้
คือกฎหมาย กฎหมายจึงมีลักษณะสําคัญเปนขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของบุคคลและรัฐ
เพื่อใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอย202  

 แมผูบัญญัติกฎหมายจะพยายามบัญญัติอยางชัดเจนท่ีสุดแลว แตบางคร้ังก็เล่ียงไมไดท่ี
จะตองใชถอยคําท่ีมีความหมายพิเศษ ดังนั้นผูใชและตีความจึงตองมีความเขาอกเขาใจถอยคําของ
กฎหมายน้ันเปนอยางดี จึงจะตีความไดอยางถูกตองเปนธรรม มิฉะนั้นอาจเกิดผลแปลก ๆ หรือ
ไดผลตรงขามกับความเปนธรรมออกมาได ถอยคําประเภทน้ี ไดแก ภาษาเทคนิค นิยามศัพท หรือ
คํากํากวม เปนตน203 

 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น การตีความกฎหมาย หมายถึง การคนหา
ความหมายท่ัวไปของกฎหมายโดยมีความมุงหมายเพื่อท่ีจะนําไปปรับใชกับขอเท็จจริงในแตละคดี 
เปนการเพิ่มคุณคาใหกับหลักกฎหมายอาญา (Strafrechtssaetzen) และนําไปสูเปาหมายหลักเพื่อให
เกิดความยุติกรรมและความแนนอนของกฎหมาย (Rchtssicherheit) ซ่ึงรูปแบบของการตีความนั้น
สามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบดวยกัน คือ 

 รูปแบบแรก คือการตีความตามตัวอักษร หมายถึงการแสดงใหเห็นถึงความหมายทาง
กฎหมายจากความหมายของภาษา (Sprachsinn) ซ่ึงนักกฎหมายเยอรมันมองวา ความหมายในทาง
                                                           

 201ศิระ บุญภินนท.  เลมเดิม.  หนา 79. 
 202อุททิศ แสนโกศิก.  (2525).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 1. 
 203ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ จ (2547, มิถุนายน).  “ปจจัยสําคัญที่ทําใหกฎหมายขาดประสิทธิภาพ.”          

บทบัณฑิตย, 60, 2.  หนา 62. 
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กฎหมายจะตองถูกนํามาปรับใชเปนลําดับแรก และตามแนวของศาลนั้นมองวา การตีความกฎหมาย
แตละฉบับจะตองไมเครงครัด (streng) กับถอยคําจนเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดผลท่ีเปนการ
ขัดแยงกับเจตนารมณของกฎหมายได 

 รูปแบบท่ีสอง คือ การตีความตามประวัติศาสตร การตีความรูปแบบนี้พิจารณาวาส่ิงใด
คือส่ิงท่ีฝายนิติบัญญัติในอดีตคํานึงถึงเม่ือบัญญัติกฎเกณฑใด ๆ ข้ึนมา และอะไรคือส่ิงท่ีฝายนิติ
บัญญัติในอดีตคํานึงถึงเม่ือใชหรืองดเวนท่ีจะใชขอความคิดท่ีเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงการ
ตีความตามประวัติศาสตรนี้เปนการจํากัด (mumifiziert) กฎหมายใหอยูแตในชวงเวลาท่ีบัญญัติ
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ข้ึน 

 รูปแบบท่ีสาม คือ การตีความตามระบบ เปนการตีความซ่ึงพิจารณาจากตําแหนงของ
องคประกอบความผิดท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับ รวมตลอดถึงหมวดหมูทางกฎหมาย (der 
Gesetzesabschnitt) คุณคาของการตีความจึงข้ึนอยูกับความถูกตองของการจัดระบบตําแหนงของ
กฎหมายท่ีตีความ 

 รูปแบบท่ีส่ี คือ การตีความตามเจตนารมณ เปนการตีความท่ีไมเพียงแตพิจารณาจาก
คุณธรรมทางกฎหมายท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครอง หากแตพิจารณารวมถึงคุณคาของการกระทํา
ในทาง จริยศาสตรสังคม (die sozialethischen Handlungswert) การตีความตามเจตนารมณเปนการ
เนนในสวนของเปาหมายและคุณคาของกฎหมายแตละฉบับ (Zweck-und Wertgedanken des 
Gesetzes) ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความหมายของกฎหมาย (Gesetzessinn) ท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการ
แกไขปญหาสังคม การตีความในรูปแบบนี้ไมแตเฉพาะตีความใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายแตละฉบับเทานั้น แตยังตองตีความใหเปนไปตามเจตนารมณของระบบกฎหมายดวย 
(Rechtsordnung) 

 รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันนั้น มีแนวความคิดพื้นฐานเพ่ือคุมรองเกียรติภูมิของ
มนุษยชาติ (die Menschenwuerde) ดังนั้น การใชอํานาจรัฐในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งโทษทาง
อาญา (die Strafe) ตองเปนไปตามหลักความช่ัว (Schuldgrundsatz) และผลท้ังหลายตามกฎหมาย
อาญา (alle strafrechtslichen Rechtsfolgen)  ตองเปนไปตามหลักการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 
ดังนั้น การตีความกฎหมายอาญาจะตองตีความใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (verfassungskonforme 
Auslegung) ดวย สําหรับการตีความขยายความและจํากัดความ การตีความเทียบเคียงกฎหมายท่ี
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ใกลเคียงอยางยิ่งของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้นก็ยังเปนเร่ืองท่ีคลุมเครือมีความเห็นแบง
ออกเปนหลายฝายอยู204 

 สําหรับในประเทศฝร่ังเศสนั้น เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีอยูในระบบประมวลกฎหมาย ซ่ึงมี
ประมวลกฎหมายสําคัญ 5 ฉบับดวยกัน คือ ประมวลกฎหมายแพง หรือประมวลกฎหมายนโปเลียน 
(Code Napoléon) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวลกฎหมายพาณิชย ประมวล
กฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คําพิพากษา และความเห็นของนัก
กฎหมายฝายวิชาการ ซ่ึงเรียกวา doctrine มีบทบาทสําคัญในการตีความกฎหมายของฝร่ังเศส 
รองลงมาคือ จารีตประเพณี ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส ถือวา ตัวบทกฎหมายนั้นเองเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดในการตีความ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกฎหมายอาญา ระบบกฎหมายฝรั่งเศสยึดม่ันในสุภาษิต
กฎหมายท่ีวา “ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไว ยอมไมมีความผิด และไมมีโทษทางอาญา” 
(nullum crimen, nulla poena sine lege) และตามกฎหมายฝร่ังเศส คําพิพากษาของศาลจะตองให
เหตุผลแหงคําวินิจฉัยไวดวยซ่ึงโดยปกติศาลจะอางตัวบทกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรนั้นเอง 
เปนเหตุผลแหงคําวินิจฉัย การตีความกฎหมายลายลักษณอักษรของฝร่ังเศสแตกตางกันออกไปตาม
ประเภท และลักษณะของกฎหมาย ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

 ประเภทแรก การตีความตามหลักไวยากรณ หรือตามตัวอักษร (grammatical 
interpretation) คือ การตีความตามตัวอักษรที่ปรากฏในตัวบทกฎหมาย ถอยคําท่ีใชในตัวบทมี
ความหมายตามธรรมดาของถอยคํานั้น ๆ เอง ถาการตีความตัวบทบัญญัติแหงกฎหมายใด อาจ
ตีความไดตามหลักการตีความขอนี้ ก็ไมจําตองพิจารณาหลักการตีความขออ่ืนอีกตอไป  

 ประเภทที่สอง การตีความโดยอาศัยตรรกวิทยา (logical interpretation) การตีความ
ประเภทนี้ข้ึนอยูกับวาผลของการใชหลักการตีความตามหลักไวยากรณเปนอยางใดอยางหน่ึง คือ มี
ปญหาวาผูบัญญัติกฎหมายบัญญัติโดยใชถอยคําผิดพลาด จนทําใหเกิดผลประหลาด หรือตัวบท
กฎหมายนั้นอาจตีความไดเปนสองนัย และประการสุดทาย คือ ถาตัวบทกฎหมายนั้นไมครอบคลุม
ถึงพฤติการณแหงคดีนั้นเลย สําหรับในกฎหมายอาญานั้น ศาลฝร่ังเศสใชหลักการตีความโดยอาศัย
ตรรกวิทยา ในแงท่ีวาตองตีความกฎหมายดังกลาวใหเปนคุณแกจําเลย การตีความโดยขยายตัวบท
กฎหมายอาญา (interpretation by analogy) จะกระทํามิได การตีความกฎหมายท้ังสองลักษณะโดย
เครงครัด เปนเร่ืองท่ีศาลฝร่ังเศสสวนใหญถือปฏิบัติตลอดมา แตก็เคยมีปรากฏวาศาลฝร่ังเศสเคย

                                                           

 204สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน.  (2528, มิถุนายน)  “การตีความตามกฎหมายอาญาเยอรมัน.”  วารสาร
นิติศาสตร, 25, 2.  หนา 292-303. 
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ตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ขยายความถอยคําในกฎหมายใหรวมถึงเร่ืองท่ีใกลเคียงดวย
เชนกัน 

 ประเภทท่ีสาม การตีความโดยอาศัยประวัติศาสตรกฎหมาย (Historical interpretation) 
เปนการมุงประสงคท่ีจะใฝหาเจตนารมณของผูรางกฎหมายโดยศึกษาและวิจัยจากประวัติของ
กฎหมายฉบับนั้น ๆ หลักนี้ใชไดในการตีความกฎหมายโดยท่ัวไปยกเวนกฎหมายอาญา 

 ประเภทท่ีส่ี การตีความโดยอาศัยความเปนธรรม (Teleological interpretation) เปนการ
ตีความโดยขยายตัวบทกฎหมาย ใหครอบคลุมถึงกรณีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากเจตนารมณ
ของผูบัญญัติกฎหมาย ดวยเหตุผลท่ีวา บทบัญญัติของกฎหมายน้ัน โดยปกติก็บัญญัติไวอยางกวางๆ 
มีความยืดหยุนได เพื่อใหศาลมีโอกาสใชดุลพินิจ205 

 ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 บัญญัติวา “ผูใด ดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาหรือดวยการ
โฆษณา…” คําวา “ซ่ึงหนา” ตามมาตราน้ี นักกฎหมายใหเห็นความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา  
ไมจําตองถึงขนาดท่ีผูกระทํากับผูถูกกระทําตองหันหนาเขาหากัน เพียงแตอยูใกลกันในระยะท่ี
สามารถเขาถึงตัวกันและกันไดในทันทีทันใดก็เพียงพอแลว ประเด็นท่ีจะทําการศึกษาในหัวขอนี้คือ
จะสามารถตีความคําวา “ซ่ึงหนา” ดังกลาวใหมีความหมายรวมไปถึงการกระทําการดูหม่ินตอบุคคล
ซ่ึงอยูหางโดยระยะทางในทุกกรณีไดหรือไม ในเม่ือกฎหมายเปนส่ิงท่ีจะตองเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาไปตามระบบและสภาพในสังคมตลอดเวลา แตรายละเอียดในเน้ือหาสารัตถะของกฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีตองตีความนั้นอาจแปรเปล่ียนไปตามตัวบทกฎหมายซ่ึงตองปรับปรุงแกไขใหเขากับระบบ
และสอดคลองกับสภาพในสังคมอยูเสมอ 

 การตีความกฎหมายเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดเร่ืองหน่ึงในการดําเนินวิชาชีพกฎหมายไมวาสาขา
ใด เพราะในกรณีท่ีตัวบทกฎหมายมีความแจงชัด การท่ีจะใชกฎหมายนั้นปรับเขากับขอเท็จจริงยอม
ไมมีปญหายุงยาก แตถาตัวบทกฎหมายน้ันเคลือบคลุมหรือมีกรณีสงสัยวาจะใชบทกฎหมายใด
บังคับแกกรณีท่ีเกิดขึ้นก็ตองอาศัยการตีความเปนเคร่ืองมือชวย 

 ถาหากวาฝายนิติบัญญัติสามารถลวงรูเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนภายหนาไดในทุกกรณีและ
บัญญัติกฎหมายไวอยางชัดแจงรัดกุมครอบคลุมทุกกรณี ก็ไมจําเปนเลยท่ีจะตองมีการตีความ
กฎหมาย แตเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองพนวิสัยท่ีจะทําไดแมจะใชความพยายามอยางใด ๆ ก็ไมอาจทําได 
การตีความกฎหมายดังกลาวนี้มีหลักอยูมากมาย ท้ังกฎหมายตางประเภทกันก็อาจตองใชหลักการ

                                                           

 205ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ.  (2539).  การตีความกฎหมาย.  หนา 28-35. 
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ตีความท่ีแตกตางกัน เปนตนวา การตีความกฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด สวนการตีความ
กฎหมายแพงนั้นโดยปกติมิไดตีความเครงครัดตามตัวอักษร 

 ตามหลักกฎหมายของประเทศท่ีใชกฎหมายลายลักษณอักษร (Statute law) ไมวาจะเปน
ประมวลกฎหมาย (a code) หรือกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติม (an amending statute) ก็อาจมีขอยุงยาก
ในการตีความกฎหมายหลายเร่ืองดวยกัน ซ่ึงถาปรากฏขอเท็จจริงวา สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ไดแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา หลักกฎหมายเดิมก็นาจะตีความใหเปล่ียนตามไปเพ่ือความเปนธรรม
ในสังคมและในแงของเศรษฐกิจดวย ดังท่ี Francois geny นักกฎหมายฝายวิชาการฝร่ังเศสให
ความเห็นไว หรือตามหลักกฎหมายเร่ือง Zweck im Recht ของเยอรมัน มิฉะนั้นแลวการตีความตาม
ตัวอักษรจะกอใหเกิดผลประหลาด206 

 สําหรับศาลไทย นักกฎหมายสวนใหญเห็นวา การที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ศาล
ก็ตองใชกฎหมายเปนหลักวินิจฉัยและศาลจักตองวินิจฉัยใหคูความไดรับความเปนธรรมตาม
กฎหมายนั้น ๆ ดวย ความเปนธรรมท่ีวามานี้มิไดหมายความวาตัวผูพิพากษาเองเห็นวาอยางไรเปน
ธรรมก็พิจารณาพิพากษาไปตามนั้น หากแตตองเปนความเปนธรรมตามกฎหมาย แมวาตัวผู
พิพากษาผูพิจารณาพิพากษาจะไมเห็นดวยกับตัวบทกฎหมายน้ันเลยก็ตามผูพิพากษาก็จักตองตัดสิน
คดีไปตามกฎหมายนั้น ๆ มิฉะนั้นแลวก็เทากับผูพิพากษาบัญญัติกฎหมายข้ึนใชเอง บางกรณียังมี
ปญหาวากฎหมายนั้นมีเจตนารมณอยางไร และทําอยางไรจึงจะสามารถทราบถึงเจตนารมณของ
กฎหมายนั้น ๆ  และเจตนารมณของกฎหมายท่ีวา หมายถึงเจตนารมณของผูบัญญัติกฎหมายใน
ขณะท่ีบัญญัติกฎหมายนั้น หรือจะถือวากฎหมายแตละฉบับมีเจตนารมณของตนเอง ตางหาก
ออกไปจากเจตนารมณของผูบัญญัติกฎหมาย การตีความกฎหมายจึงเปนเร่ืองของศิลปะและเร่ือง
ของศาสตร 

 กฎหมายอาญานั้นนอกจากจะมีวัตถุประสงคในการคุมครองบุคคลท่ัวไปและรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองแลว ยังมีวัตถุประสงคในการลงโทษผูกระทําผิดดวย เกี่ยวกับการ
ลงโทษน้ียอมเห็นไดวา เปนเร่ืองกระทบกระเทือนตอสิทธิ และเสรีภาพของผูถูกลงโทษโดยตรง 
แมวาผูถูกลงโทษเปนผูกระทําผิดก็ตาม กฎหมายยอมมีเจตนารมณท่ีจะระมัดระวังใหการลงโทษนั้น
เปนธรรมแกผูถูกลงโทษดวย การตีความกฎหมายอาญาจึงเปนหลักประกันวาผูถูกลงโทษจะไดรับ
ความเปนธรรม  

 โดยหลักแลวการตีความกฎหมายอาญา ถือหลักวา กฎหมายอาญาตองตีความโดย
เครงครัดตามตัวอักษร แตถาการตีความตามตัวอักษรจะทําใหเกิดผลประหลาด ก็ตองตีความตาม
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เจตนารมณของกฎหมายน้ันอยางเครงครัดดุจกัน กลาวคือ การจะใหจําเลยรับผิดทางอาญานั้น 
นอกจากศาลจะตองพิจารณาบทบัญญัติความผิดท่ีเกี่ยวกับจําเลยกระทําความผิดโดยตรงแลว ศาล
จะตองพิจารณาหาเจตนารมณของบทบัญญัตินั้นเองดวยวา บทบัญญัติกฎหมายน้ันมุงประสงคจะ
ลงโทษจําเลยในการกระทํานั้น ๆ หรือไม207 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หลักการตีความตามตัวอักษร
จะตองควบคูไปกับหลักการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย มิใชถือหลักใดกอนหลัง โดยถือวา
ท้ังสองหลักมีน้ําหนักเทากัน จึงตองใชใหสอดคลองกันท้ังตัวอักษรและเจตนารมณจะใชตัวอักษร
เกินกวาเจตนารมณไมได และจะใชเจตนารมณเกินกวาตัวอักษรก็ไมไดเชนกัน208 นอกจากนี้ การ
ตีความกฎหมายอาญาจะตีความขยายความใหมีผลเปนการลงโทษบุคคลไมได ในกรณีเปนขอสงสัย 
ศาลตองตีความใหเปนประโยชนแกผูตองหา209 

 นอกจากนี้กฎหมายอาญานั้นจะตองตีความโดยเครงครัด จึงแปลขยายความกฎหมาย
อาญาโดยวิธีเทียบเคียงเชนกฎหมายแพงไมได จะถือวาบุคคลใดมีความผิดและลงโทษบุคคลนั้นได
ก็ตอเม่ือเขากระทําการซ่ึงกฎหมายบัญญัติหามไวโดยชัดแจง หากเขากระทําการท่ีกฎหมายไมได
บัญญัติหามไวโดยตรงแมการกระทําของเขาจะมีลักษณะใกลเคียงกับการกระทําท่ีกฎหมายบัญญัติ
หามไวก็เอาบทกฎหมายน้ันมาเทียบเคียงปรับเอาการกระทําของเขาเปนความผิดไปดวยไมได210 แต
การตีความโดยเครงครัดนี้ไมหมายความวาศาลจะดําเนินตามตัวอักษรเปนเถรตรง การแปลโดย
เครงครัดอาจทําใหตองตีความโดยขยายความในบางกรณีได หลักการตีความเครงครัดเปนแตการ
หามมิใหศาลขยายความตามใจชอบเทานั้น แตถากรณีตีความโดยขยายความเปนการตีความตรงตาม
ความมุงหมายแหงกฎหมายตามท่ีปรากฏจากตัวบทกฎหมายเองแลว ศาลยุติธรรมก็ชอบท่ีจะทํา
ได211 นอกจากนั้น การตีความกฎหมายอาญาตองยึดหลักการตีความตามตัวอักษรกับการตีความโดย
การขยายความมุงหมายของบทบัญญัติควบคูกันไป สวนจะตีความแคบ ตีความกวางหรือตีความ
โดยขยายความ ก็จะตองพิจารณาจากความมุงหมายหรือเจตนารมณแหงบทบัญญัตินั้น ๆ มิใชวา
จะตองตีความโดยเครงครัดหรือแคบเสมอไป การตีความอยางกวางหรือขยายความก็อาจจะทําได 
ถาไมไดเปล่ียนแปลงความมุงหมายหรือเจตนารมณแหงบทบัญญัตินั้น ส่ิงท่ีกฎหมายอาญาหามนั้น
คงหามแตการใชเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogy) มาลงโทษเทานั้น ไมไดหามการ

                                                           

 207ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ.  เลมเดิม.  หนา 388-415. 
 208แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  (2546).  หลักกฎหมายอาญา.  หนา 28. 
 209หยุด แสงอุทัย ค (2493).  หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกา ประจําปพุทธศักราช 2493.  หนา 836. 
 210อุททิศ แสนโกศิก.  เลมเดิม.  หนา 9. 
 211หยุด แสงอุทัย.  อางในวีรชาติ เอี่ยมประไพ.  (2547).  รวมคําบรรยาย ภาคหน่ึง สมัยท่ี 57 ปการศึกษา 
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ตีความโดยการขยายความ และหลักดังกลาวก็เปนหลักท่ีรับกันในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซี
วิลลอว212 ซ่ึงผูเขียนก็มีความเห็นเชนเดียวกันดังกลาว เพราะมิฉะนั้นแลวในการบัญญัติกฎหมาย
อาญาซ่ึงจะใหผูกระทําความผิดไดรับความผิดจากการกระทําของตนทุกความผิดก็จะตองบัญญัติ
เอาไวอยางชัดเจนและละเอียดทุกตัวอักษร ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้นเปนไปไดยากมาก 
 

 

                                                           

 212แสวง บุญเฉลิมวิภาส.  เลมเดิม.  หนา 33-34. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหแนวความคดิ เกี่ยวกับ การดูหมิ่นตอบุคคล 

ซึ่งอยูหางโดยระยะทางในประเทศไทย 
 

 ในประเทศไทยมีการฟองคดีอาญาปหนึ่ง ๆ หลายหม่ืนเร่ืองและคดีอาญาเหลานั้นก็
เกี่ยวกับความผิดหลายอยางตางกันและอัตราโทษท่ีลงก็หนักเบาและมีชนิดตาง ๆ กัน แตบรรดา
ความผิดเหลานั้นก็มีลักษณะรวมกันอยูประการหน่ึง คือ เปนการกระทําท่ีขัดตอประโยชนของ
สังคม การกระทําผิดอาญาถือวาเปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอสังคม ซ่ึงกฎหมายอาญาน้ัน
เกิดมีข้ึนก็เพื่อคุมครองปองกันประโยชนของสังคมและรัฐเทานั้นมีอํานาจลงโทษผูกระทําการอัน
ขัดตอประโยชนของสังคม ถาพิจารณาถึงการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาประเภทตาง ๆ แลวเห็นวา
มีอยูเปนจํานวนไมนอยท่ีเปนการกระทําอันกระทบกระเทือนประโยชนของเอกชนโดยตรงดวยเชน
ทํารายรางกาย ลักทรัพย แตรัฐเทานั้นท่ีมีอํานาจลงโทษผูกระทําผิดนั้น ๆ เอกชนผูไดรับความ
เสียหายไมมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดเอง ท้ังนี้เพราะหากปลอยใหเอกชนลงโทษผูกระทํา
ความผิดเองการลงโทษก็จะหนักไปทางการแกแคนและจะเกิดความไมสงบเรียบรอยในบานเมือง
ข้ึน เปนการผิดวัตถุประสงคในการลงโทษ นอกจากนี้ แมวาเดิมกฎหมายอาญาจะมีวัตถุประสงคใน
การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมแตในปจจุบันกฎหมายอาญายังถูกใชเปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินนโยบายตาง ๆ ของรัฐเพื่อบังคับการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐซ่ึงความผิดเหลานี้ยอมไม
มีเอกชนคนใดเปนผูเสียหายนอกจากรัฐ213 

 
4.1 วิเคราะหจากแนวความคดิและวิวัฒนาการทางกฎหมายของไทย 

 ในการศึกษาเพื่อวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่วาการกระทําความผิดโดยการดูหม่ินตอ
บุคคลซ่ึงอยูหางไกลโดยระยะทางนั้นจะสามารถมีมาตรการใดควบคุมปองกันมิใหเกิดข้ึน จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาถึงวิวัฒนาการและความเปนมาของบทบัญญัติแหงกฎหมายอัน
เกี่ยวกับการกระทําผิดอาญาโดยวาจาในประเทศไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบันเพื่อเปนพื้นฐานแหงความ
เขาใจเสียกอน 
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 เม่ือมนุษยไดมารวมกันเปนกลุมชนข้ึนแลวไมวาจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ เกิดความ
จําเปนท่ีจะตองมี ผูปกครอง และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับมิฉะนั้นแลวมนุษยเหลานั้นจะ
รวมกันอยูเปนปกติสุขไมไดเพราะถูกขมเหงเบียดบังจากผูอ่ืน กฎหมายเกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน ทุกชาติตางก็มีกฎหมายสําหรับชาติของตนโดยไมมีการนัดแนะกัน และกฎหมายเหลานี้
สวนใหญคลายคลึงกันทุกชาติ เพราะความรูสึก เจ็บปวด เดือดรอน เจ็บใจ อับอาย เสียหาย เสียดาย 
หวงแหน ยอมมีอยูในมนุษยทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัย ทุกเพศ สวนขอแตกตางมักจะเปนสวน
ปลีกยอยอันเกิดจากความนิยมและส่ิงแวดลอม214  การกําหนดใหการกระทําใดการกระทําหนึ่ง
ของมนุษยเปนการกระทําท่ีตองลงโทษอาญานั้นเกิดข้ึนจากความเห็นท่ีวา การกระทํานั้นเปนการ
กระทําท่ีกระทบตอการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมท่ีรายแรงท่ีสมควรใชมาตรการที่รุนแรงท่ีสุด
ของรัฐคือการลงโทษอาญากํากับสําหรับการกระทํานั้น การบัญญัติความผิดอาญาฐานตางๆ จึงมี 
“ความสมควรลงโทษ” เปนพื้นฐานความคิดอยูเบ้ืองหลัง จึงอาจกลาวไดวา “ความผิดอาญา” 
(Verbrechen) มีความสมควรลงโทษอยูในตัวเองเสมอ215 

 โดยท่ีชาติไทยมีประวัติวาเปนชาติท่ีเกาแกทรงความเปนเอกราชอยูไดอาณาจักรละหลาย
รอยป มีระเบียบการปกครองที่เปนปกแผน มีกฎหมายระเบียบขอบังคับสมบูรณมาชานาน แตก็ยัง
ไมมีผูพบกฎหมายโบราณเหลานี้เพราะเหตุหลายประการ ขอความกฎหมายกอน พ.ศ. 1826 คงหา
ไมไดอยูเอง ซ่ึงพอจะลําดับได คือ  กฎหมายนานเจา (พ.ศ. 1192-1797) กฎหมายสุโขทัย (พ.ศ.1821-
1861) กฎหมายพอขุนรามคําแหง  พอขุนรามคําแหงไดจดจําเอาคติของพราหมณคลุกเคลาเขากับคติ
เดิมของไทยนานเจาแกไขบางส่ิงบางอยางท่ีขัดกับนิสัยคนไทยเสียใหมแลวทรงจารึกขอความ
เหลานี้ไวในศิลาจารึกหลักหนึ่งซ่ึงเรียกกันในบัดนี้วา “ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง” ซ่ึงเช่ือกันวา
หลักนี้ เ ร่ิมจารึกข้ึนในระหวาง พ.ศ. 1828 ถึง 1835 ขอความท่ีจารึกไวนั้นในสายตาของนัก
นิติศาสตรเห็นวาขอความบางตอนเปนกฎหมาย และเรียกกันวา  “กฎหมายส่ีบท” ตอจากกฎหมาย
ส่ีบทมา 26 ป สมัยพญาเลอไทกษัตริยอาณาจักรสุโขทัย องคท่ี 4 (พ.ศ. 1861-1897) โปรดใหจารึก
กฎหมายลักษณะโจรลงในแผนศิลาเปนภาษาไทยต้ังไวกลางเมืองสุโขทัย เรียกวา กฎหมายพญาเลอ
ไท จนเมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย 33 พระองคไดทรงสรางกฎหมายท่ีเรียกกันวา 
“พระราชศาสตร” ไวมากมาย ซ่ึงตัวบทกฎหมายไดขีดเขียนลงกระดาษแลวไมตองใชศิลาจารึกดัง
กอน แตทวาไมมีกระดาษใชฟุมเฟอยท้ังการเขียนลงก็ชักชาจึงเช่ือกันวา พระราชศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยา เม่ือประกาศออกมาเร่ืองหนึ่ง ๆ คงจะมีอยูเพียงสามฉบับเทานั้น คือ หองเคร่ืองฉบับหนึ่งเปน
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ฉบับท่ีพระมหากษัตริยทรงอาน หอหลวงฉบับหนึ่งซ่ึงเปนฉบับท่ีขุนนาง ขาราชการท่ัว ๆ ไป อาน
หรือขอคัดลอกเอาไป และท่ีศาลหลวงอีกฉบับหนึ่งสําหรับผูพิพากษาอานหรือเชิญมาตัดสิน ตอมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ทรงสรางกรุงเทพเม่ือ พ.ศ. 2325 ขุนศาลตุลา
การไดรับเอากฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยามาใชตัดสินคดีตอไป จนกระท่ัง พ.ศ. 2347 จึงทรงโปรด
เกลาฯ ใหมีการชําระตัวบทกฎหมายใหม ในท่ีสุดไดตรา “กฎหมายตราสามดวง” ข้ึน  ซ่ึงถือเปน
ประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ประเทศไทยไดใชกฎหมายตราสามดวงนี้เปนเวลา 103 
ป มาจนจนถึงตนรัชกาลที่ 5 จึงไดมีการออกพระราชกําหนดกฎหมายใหมเปนเร่ือง ๆ เพื่อให
สมบูรณทันกับภาวการณ และประกาศยกเลิกกฎหมายตราสามดวงท่ีพนสมัยเปนคราว ๆ ไป  ตอมา
ทรงโปรดใหมีการตรวจชําระและทํารางประมวลกฎหมายอาญา ใน พ.ศ. 2451 เรียกวา “กฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127” ประเทศไทยใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เร่ือยมาเปนเวลา 50 ป มี
การแกไขเพิ่มเติมท้ังส้ิน 20 คร้ัง ในท่ีสุดไดมีการยกเลิกไปเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2500 โดย 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา ใน พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชมาถึงปจจุบัน216 

 สําหรับความผิดในลักษณะท่ีกระทําโดยวาจาในประเทศไทยน้ัน มีการบัญญัติเปน
ความผิดไวนานแลว พิจารณาจากการที่กฎหมายกําหนดใหพฤติการณบางอยางท่ีคลายคลึงกันหรือ
มีลักษณะทํานองเดียวกันเปนความผิด ซ่ึงการกระทําผิดทางอาญาโดยวาจาท่ีมีปรากฏเปนกฎหมาย
บัญญัติใหเปนความผิดพอจะศึกษาได เร่ิมต้ังแต  

4.1.1 กฎหมายตราสามดวง หรือประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศักราช 1166 
 ดังท่ีกลาวแลววา กฎหมายตราสามดวงน้ีไดกลาวถึงการท่ีบุคคลกระทําความผิดอาญา

เปนเร่ือง ๆ ไปสุดแตจะมีเร่ืองไมดีงามเกิดข้ึน โดยพระมหากษัตริยจะทรงตรากฎหมายข้ึนหาม
ปรามตามคร้ังคราวท่ีมีเร่ืองนั้น ๆ กฎหมายเหลานี้จึงมิไดติดตอเปนหมวดหมู ในคร้ังโบราณเรียก
กฎหมายวา “พระอัยการ” เชน พระอัยการลักษณะวิวาท ก็คือ กฎหมายลักษณะวิวาทนั่นเอง แตเดิม
สมัยโบราณเปนสมัยแบงช้ันวรรณะ แมตนรัตนโกสินทรของเรากฎหมายก็ยังมีช้ันวรรณะอยู217   

 ในเร่ืองโทษหรือพระราชอาญาที่ลงแกคนในสมัยโบราณน้ัน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช 
อธิบายวา “โทษจําคุกไมคอยใชกัน เขาใจวาสมัยโนนคุกหลวงคงไมคอยมี และคงจะคิดกันวาถาเอา
คนมาใสคุกมากๆ จะไมมีขาวเล้ียงไมเล้ียงทาสเม่ือเกิดทุพภิกขภัยขาวแพง โดยท่ัว ๆ ไปโทษข้ันสูง
ท่ีมีกลาวถึงในกฎหมายเกาเปนมหันตโทษ เปนโทษฟนคอริบเรือน ถาหนักยิ่งกวานั้นก็ประหารท้ัง
โคตร ถัดลงมามีโทษทวน โทษประจาน ถาหม่ินประมาทพระเจาอยูหัวมีโทษแหวะปาก ถาเปนโจร
                                                           

 216พระวรภักด์ิพิบูลย (ม.ล. นภา ชุมสาย).  เลมเดิม.  หนา 1-19 และหนา 140. 
 217หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ.  คําบรรยายประวัติศาสตรกฎหมายชั้นปริญญาโทพุทธศักราช ๒๕๑๒–

๒๕๑๓.  หนา 293. 
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ถึงตัดมือตัดเทา ถัดลงมาอีกมีโทษปรับไหม แตการลงโทษโดยวิธีเอาคนไปใสไวในท่ีคุมขังไมคอย
มีในกฎหมายเกา โทษใสข่ือใสคานั้นมี แตเปนโทษประจานกันกลางตลาดไมไดเอานักโทษไปใส
ไวในคุก...”218 

 สําหรับการกระทําผิดทางอาญาโดยวาจาท่ีกฎหมายตราสามดวงบัญญัติใหเปนความผิด
นั้น พบใน พระอัยการลักษณะอาชญาหลวง” และ “พระอัยการลักษณะวิวาท พ.ศ. 2230” ซ่ึงตราข้ึน
เม่ือ พ.ศ. 2230 ในแผนดินสมเด็จพระเพทราชาและมีเพิ่มเติมข้ึนอีกหลายคราว มีบทบัญญัติท้ังส้ิน 
46 มาตรา วาดวย วิวาทดากัน วิวาทตีกัน ซ่ึงจัดเขาไวในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย มีบาง
มาตราจัดเขาไวในความผิดฐานหม่ินประมาท219 ซ่ึงกฎหมายในชวงดังกลาวยังมิไดมีการแยก
หลักเกณฑการกระทําความผิดทางอาญาโดยวาจาออกเปนดูหม่ินและหมิ่นประมาทออกจากกัน
อยางชัดเจนดังเชนกฎหมายในปจจุบัน แตจะเปนเพียงการบรรยายถึงลักษณะการกระทําท่ีเปน
ขอเท็จจริงไวในตัวบทอยางชัดเจนวาการกระทําอยางไร และทําตอใครเปนความผิด และจะลงโทษ
อยางไรเทานั้น ซ่ึงแยกบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะตางๆ ดังนี้  

 1. ลักษณอาชญาหลวง220  บัญญัติเอาโทษแกผู ท่ีติ เตียนนินทาวากลาวแกพระ
เจาอยูหัว อันเปนการเอาผิดแกผูท่ีหม่ินประมาทพระเจาอยูหัวนั่นเอง221 โดยมีบัญญัติไวตอนหนึ่งวา 
“๗๒ มาตราหนึ่ง ถาผูใดติเตียน นินทาวากลาวพระเจาอยูหัวตางตาง พิจารณาเปนสัจ ใหลงโทษ ๓ 
สถาน...” คําวา “นินทา” เปนการแสดงอยูในตัววาเปนการใสความตอบุคคลท่ีสาม222 ทํานอง
เดียวกับการหม่ินประมาท สวนการกระทําการดูหม่ินพระเจาอยูหัวท่ีกฎหมายอาชญาหลวงเอาโทษ 
มีบัญญัติไวในพระไอยการลักษณอาชญาหลวงตอนหน่ึงวา “๗ มาตราหน่ึง ผูใดทะนงองอาจบยํา
บกลัว เจรจาหยาบชาตอพระเจาอยูหัว ประมาทหม่ินพระราชบัญญัติและพระบันทูลพระโองการ 
ทานวาผูนั้นเลมิดพระราชอาชญาพระเจาอยูหัวทานใหลงโทษ ๘ สถาน…” นอกจากนี้ พระไอยการ
ลักษณอาชญาหลวงยังมีบทบัญญัติท่ีเอาผิดแกผูท่ีดาผูมีบรรดาศักดิ์ไวเปนพิเศษ โดยมีบัญญัติไว
ตอนหนึ่งวา “๕๘ มาตราหนึ่ง ดาทานผูมีบันดาศักดิ์ทานใหลงโทษ ๔ สถาน สถานหนึ่งคือ...” ซ่ึง
เห็นไดวาโทษตางจากการดาบุคคลธรรมดาท่ีผูกระทําตองถูกปรับไหมเทานั้น 

                                                           

 218เสนีย ปราโมช.  (2510).  ปาฐกถา เร่ือง กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา.  หนา 8. 
 219พระวรภักด์ิพิบูลย (ม.ล. นภา ชุมสาย). เลมเดิม.  หนา 100-127. 
 220ดูรายละเอียดใน พระไอยการลักษณอาชญาหลวง ภาคผนวก ก.  หรือดู กฎหมายตรา 3 ดวง เลม 2. 

(2548).  ฉบับพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกไขปรับปรุงใหม.  หนา 331-417. 
 221อํานวย เขียวขํา.  (2532).  หม่ินประมาททางแพง: ศึกษาเฉพาะเหตุท่ีทําใหไมตองรับผิด.  หนา 30. 
 222แหลงเดิม. 
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 2. ลักษณะวิวาทดาตีกัน223 บัญญัติเอาผิดแกการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวกับการดากัน
หรือตีกันของบุคคลธรรมดาไวมีท้ังการกระทําในลักษณะดูหม่ินและหมิ่นประมาท224 ซ่ึงมี
ความเห็นวาการดากันเพียงอยางเดียว หรือการดาบุคคลธรรมดาไมเปนความผิดอาญาแตผูกระทํา
ตองถูกปรับไหม225 แตผูเขียนเห็นวา การปรับไหมตามกฎหมายน้ีถือเปนโทษทางอาญาอยางหนึ่ง  

 กฎหมายวิวาทดาตีกันบัญญัติถึงการปรับไหมตามศักดิ์มือ ศักดิ์ไม ศักดิ์เหล็ก คือเสมือน
ทํารายดวยมือ ไม หรือเหล็ก และมีตัวบทเทียบไววาทํารายเขาอยางไรเทียบไดกับทําเขาดวยมือ ดวย
ไม ดวยเหล็ก เชนท่ีบัญญัติไวตอนหนึ่งวา “๒๕ มาตราหนึ่ง วิวาทตีดากัน แลมันเอาส่ิงโสโครกท้ิง
ซัดตองทาน ถมน้ําลายรดทานใหไหมเสมอศักดิ์ไม” ถึงแมวาจะไมไดใชไมก็ถือวาไดทํารายเขาดวย
การใชไมในการทํารายนั่นเอง226 

 การกระทําความผิดในลักษณะวิวาทดาตีกันนี้รวมการกระทําความผิดฐานดูหม่ินหม่ิน
ประมาทและการกระทําความผิดฐานอ่ืนรวมท้ังทะเลาะวิวาททํารายรางกายซ่ึงกันดวย โดยมิได
บัญญัติแยกการการกระทําไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจนดังเชนกฎหมายปจจุบัน ท้ังการบัญญัติ
ลักษณะของการกระทําก็บัญญัติไวในลักษณะท่ีคอนขางจํากัดการกระทําไวอยางละเอียด โดยมี
บัญญัติไวในหลายบทมาตรา เชนท่ีบัญญัติไวตอนหนึ่งวา  “๓๖ มาตราหนึ่ง  ดาทานวา ไอ อี ข้ี ตรุ ข้ี
เมา ข้ีขโมย ข้ีฉอ ข้ีฉกลัก ข้ีลวง คนขาย ข้ีโซร ขี้ตรวน ข้ี ข่ือ ข้ี คา ข้ี ถอง ข้ี ทุบ ข้ี ตบ ข้ี คุก ข้ี เคา ข้ี 
ประจาน คนเสีย ข้ี ขาย คน กิน ท้ัง โคตร ข้ีครอก ข้ีขา ข้ีถอย แลดาวา ไอ อี คนเสียกระยาจกคน
อัปลัก คนบา คนใบก็ดี แลดาวา ไอ อี สับปลับ อี มักชู อีมักผัว มึงทําชูเหนือผัวกู ก็ดี แลดาทานวา อี
แสนหก แสนข้ีจาบ อีดอกทอง อีเย็ดซอน ก็ดี สรรพดากันแตตัวประการใด ๆ ทานใหปรับไหมโดย
ยศถาศักดิ์ลาหนึ่ง ถาดาถึงโคตรเคาเถาแก ใหไหมทวีคูณ”   

 นอกจากนี้มี “๓๓ มาตราหนึ่ง วิวาท ดาตีกัน แลแกผานุงทานเสียใหเปนทุราจาร ถาหญิง
สาวหาผัวมิได ใหไหมผูทําเปนเบ้ีย ๗๐๐๐๐ ทวีคูณ ถาชายดุจหญิงสาวนั้น ถาแกผานุงหญิงมายให
ไหมเปนเบ้ีย ๘๐๐๐๐ ทวีคูณ ถาหญิงนั้นมีผัวใหไหมเปนเบ้ีย ๑๗๐๐๐๐ ทวีคูณ เหตุมันทําทุราจาร
แกทานใหไดอาย ถาแลมีเจบปวดษาหัดดวยไซ โทษอันใดหนักใหเอาแตส่ิงหนึ่งต้ังไหมโดยพระ
ราชกฤษฎีกา” ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวดังนี้ เม่ืออานแลวชวนใหเห็นวาหญิงมีสามีนาอายมากท่ีสุด 
หญิงมายอายนอยลงมา และหญิงท่ียังหาสามีไมไดอายนอยท่ีสุด จึงไดบัญญัติใหปรับไหมนอยท่ีสุด 

                                                           

 223ดูรายละเอียดใน พระไอยการลักษณวิวาทตีดากัน ภาคผนวก ข. หรือดู กฎหมายตรา 3 ดวง เลม 2. 
(2548).  ฉบับพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองแกไขปรับปรุงใหม.  หนา 242-258. 

 224อํานวย เขียวขํา.  หนาเดิม.  
 225แหลงเดิม. 
 226เสนีย ปราโมช.  เลมเดิม.  หนา 11.  
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แตเหตุผลท่ีแทจริงนาจะเปนเพราะวา ถาคนหนึ่งคนใดไปแกผาหญิงมีสามีเขา สามีเขาอาจโกรธ
เคืองเปนเหตุใหเกิดการทํารายกันทําลายความสงบสุขในบานเมืองมากกวา227 

 มีขอสังเกตวาตามพระไอยการลักษณตีดากันนี้ ถาเปนการกระทําตอบุคคลในครอบครัว
เดียวกันหรือมีความสัมพันธตอกันเชนเดียวกับคนในครอบครัวเดียวกันหากไมเกิดการบาดเจ็บ
สาหัส กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานมีอํานาจจัดการใหคูความขอขมากันได โดยพิจารณาจาก
บทบัญญัติตอนหนึ่งวา “ ๕ มาตราหนึ่ง พอตา แมยาย ดา ตี ลูกเขย ๆ ดา ตี พอตา ดา ตี แมยาย 
ลูกสะใภ ดา ตี พอผัว ดา ตี แมผัวพอผัว แมผัวพอผัว ดา ตี ลูกสะใภ เมียหลวง ดา ตี เมียนอย เมีย
นอย ดา ตี เมียหลวง ปูยาหลาน ตายายหลานลุงปา หลาน อา นาหลาน ดา ตีกันก็ดี พี่เมียนองเขย ดา 
ตีกันก็ดี ถาถึงแตกหักสาหัส จึ่งใหปรับไหมใหแกกันดังฉันผูอ่ืน ถามิถึงแตกหักสาหัสไซร ใหนาย
รอยแขวง นายบาน นายอําเภอ บังคับวากลาวกันตามผิดแลชอบ ตามผูใหญผูนอย ใหตกแตง
ขาวตอกดอกไมธูปเทียน สินนุงหมเหลาเขาเปดไกไปแปลงขวัญกัน เพราะเขาเสียกันมิได” 

 เร่ืองของการดาสบประมาทใหไดความอาย มีบัญญัติไวในตอนหนึ่งวา “๓๗ มาตรา
หนึ่ง ดาสบประมาททานใหไดความอายวา มึงทําชูดวยแมมึง มึงทําชูดวยพอมึง มึงทําชูดวยลูกมึง 
มึงทําชูดวยหลานมึง ถาเปนสัจดังมันดา อยาใหมีโทษแกผูดานั้นเลย ใหลงโทษแกผูทํากระลีลามก
นั้น โดยบทพระอัยการ ใหไหมกึ่งคาตัวตามกระเษียณอายุผูตองดา อน่ึงดาทานวา มึงเปนชูกูกอนก็ดี 
พิจารณาเปนสัจวามันแกลงดาทานใหไดความอายอดสูดังนั้น เปนสบประมาท ใหไหมกึ่งคา ถาจริง
ดุจมันดาไซร ก็ใหไหมกึ่งนั้นลงมาเลา ถาดาส่ิงอ่ืนเปรียบเทียบทาน พิจารณาเปนสัจ ทานวา มันดา
หมูประทา มันดาหมาประเทียบ ใหไหมเบ้ียโดยคาตัว เอาแตกึ่งหนึ่ง…” คําวา ใหไดความอาย บงให
ทราบวาขอความท่ีดาตองไดยินถึงผูอ่ืนดวย ถาดากันลําพังตอตัวไมมีผูใดไดยินผูถูกดาจะมีก็แต
ความโกรธแคนเทานั้น จะรูสึกอายก็ตอเม่ือดาใหผูอ่ืนไดยินดวย อยางไรก็ตามถอยคําสบประมาท
ตามาตรา 37 นี้ แมกลาวตอตัวผูถูกสบประมาทเองก็เปนความผิด ท้ังนี้ เพราะคําสบประมาทรุนแรง
อาจกอใหเกิดการแกแคนไดงายทําใหสังคมขาดความสงบมาตราน้ีจึงเปนเร่ืองหม่ินประมาทซ่ึงตาง
จากการดาธรรมดา228 

 อยางไรก็ดี การดาผูมีบันดาศักดิ์หรือผูหาบันดาศักดิ์มิไดตามพระไอยการลักษณวิวาทดา
ตีกันนี้ หากเปนการดาลับหลังโดยผูถูกดามิไดยินดวยตนเองเพียงแตมีผูอ่ืนมาบอกนั้น ไมอาจ
ฟองรองกันไดตามกฎหมาย ตามท่ีบัญญัติไวในตอนหนึ่งวา “๓๕ มาตราหนึ่ง ผูใดมีบันดาศักดิ์ แล
หาบันดาศักดิ์มิไดก็ดี แลมีผูใดดาลับหลังมิไดยินแกโสตประสาทตน แลมีผูมาบอกเลาไซ ทานวามิ

                                                           

 227แหลงเดิม.  หนา 13. 
 228ร. แลงกานต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  หนา 126. 
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ควรใหฟงถอยคําผูบอกน้ันเอาเปนถอยเปนความเลย ถาเม่ือเขาดานั้นตนไดยินไซ จึ่งควรใหเอาเปน
ถอยเปนความใหรองฟองกันไดตามกฎหมาย” 

 เม่ือพิจารณาจากบทมาตรา ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดทางอาญาโดยวาจาท่ี
กฎหมายตราสามดวงบัญญัติใหเปนความผิดใน พระอัยการลักษณะวิวาท 2230 และ พระอัยการ
ลักษณะอาญาหลวงแลว จะเห็นไดวาประเทศไทยไดมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการกระทําผิดทาง
อาญาโดยวาจามานานแลว โดยแยกตามลักษณะของกฎหมาย กลาวคือ  บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
กระทําผิดอาญาโดยวาจา ท่ีบัญญัติอยูในพระอัยการลักษณะอาชญาหลวง มาตรา 7 เปนเร่ืองดูหม่ิน 
หม่ินประมาทพระเจาอยูหัว ท่ีกฎหมายมุงคุมครองประมุขแหงรัฐและความสงบเรียบรอยใน
บานเมือง มาตรา 58 การดาผูมีบันดาศักดิ์ ซ่ึงในสมัยกอนถือวาเปนคนของแผนดินเทียบไดกับเจา
พนักงานในปจจุบันเหมือนกัน และมาตรา 72 ตาง ๆ เหลานี้เปนเร่ืองท่ีกฎหมายมุงจะคุมครองความ
สงบเรียบรอยของบานเมืองเปนสวนใหญ229   

 สวนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําผิดอาญาโดยวาจาท่ีกฎหมายตราสามดวง มุงคุมครอง
เอกชนนั้น มีบัญญัติอยูในพระอัยการลักษณะวิวาท พ.ศ. 2230 มาตราตาง ๆ ดังกลาวแลว อันถือเปน
เร่ืองระหวางเอกชนตอเอกชน เพียงแตกฎหมายใชคําวา ดาทาน ดาสบประมาททานใหไดความอาย 
มิไดใชคําวา ดูหม่ินหรือหม่ินประมาท ดังเชนกฎหมายในปจจุบัน ซ่ึงเม่ือสังเกตขอความตาม มาตรา 
34 ท่ีบัญญัติวา “วิวาท ถุมเถียงกันดวยเนื้อความประการใด แลเอาตีนช้ีหนาทานใหเอาเบ้ีย บชํ้าทํา
สามสวน ยกสวนหนึ่งไหมสองสวน ถาเอามือช้ีหนาทาน ใหไหมสวนหนึ่งยกสองสวน” แลวจะเห็น
วา การเอาเทาช้ีหนา หรือการเอามือช้ีหนาในขณะท่ีมีการถุมเถียงกันในสมัยนั้นก็เปนความผิด ใน
ประเทศเยอรมันการใชนิ้วช้ีท่ีขมับของตนเองส่ือไปถึงผูอ่ืน เปนการแสดงใหผูอ่ืนนั้นทราบวาเขา
เปนคนโงดักดาน กลาวคือเทากับเปนการดาวาเขาเปนคนโงดักดาน ซ่ึงถือเปนการดูหม่ินดวยการ
กระทําทางกายอยางหนึ่ง230 หรือในประเทศสหรัฐอเมริกาการชูนิ้วกลางใหผูอ่ืนในขณะท่ีไมพอใจ 
เปนการแสดงกริยาทาทางซ่ึงไมใชเร่ืองหม่ินประมาทแตถือเปนการดูหม่ินผูอ่ืนเชนกัน231 ซ่ึง
รายละเอียดตาง ๆ จะไดกลาวถึงในสวนตอไป 

 อยางไรก็ดี เม่ือพิเคราะหจากบทมาตราตาง ๆ ในพระอัยการลักษณะวิวาท พ.ศ. 2230 
นอกจากมาตรา 34, 36 และมาตรา 37 เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการดาแลว จะเห็นวา สวนใหญกฎหมายจะ
บัญญัติเอาโทษ ในกรณีท่ีมีการดาแลวกอเหตุอ่ืน ๆ ดวย  ซ่ึง “ดานั้น กลาวกันวา ในแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาหลวงศรีสังขกรไดรับพระบรมราชโองการหามมิใหศาลรับฟอง แต
                                                           

 229อนันต วิมลจิตต.  (2495).  ความผิดฐานหม่ินประมาทในทางอาญา.  หนา 2. 
  230คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 131. 

 231เพ็ง เพ็งนิติ.  (2547).  รวมคําบรรยาย ภาค 1 สมัยท่ี 57 ปการศึกษา 2547 เลมท่ี 9.  หนา 105. 
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หามีเปนกฎหมายลงพิมพไม ซ่ึงศาลไดประพฤติตาม ๆ กันมาจนกาลบัดนี้ ถาผูใดฟองวาจําเลยดา 
ขอใหศาลปรับแลวไมเปนฟอง แตถาฟองกันถึงเร่ืองทํารายรางกายมีแผล จําเลยใหการแกตัวไดวา
โจทกดากอน ศาลตองฟงเพราะเปนเหตุท่ีจะปรับจําเลยนอยลงไปตามกฎหมายลักษณะวิวาทนี้เปน
ตน ขางหนึ่งดา ขางหนึ่งตี ขางดามาฟองวาเขาตี ศาลรับฟองได แตขางท่ีตีจะฟองวาเขาดานั้นไมได
ถาขางท่ีถูกตีฟองแลวศาลตองต้ังไหมทั้งสองฝายหักกลบลบกัน ขางท่ีถูกตีและเปนผูดานั้นถูกปรับ
นอยกวาผูตีในพระบรมราชโองการรัชกาลท่ี 4 ไมใหรับฟองเร่ืองดานั้นไมมีความกินถึงวาไมให
จําเลยแกตัววาเขาดา เปนแตไมใหฟองรองกันเร่ืองดาอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงเปนการหยุมหยิม”232  

 ขอความท่ีวา “ถาผูใดฟองวาจําเลยดา ขอใหศาลปรับแลวไมเปนฟอง” และท่ีวา “ในพระ
บรมราชโองการรัชกาลท่ี 4 ไมใหรับฟองเร่ืองดานั้นไมมีความกินถึงวาไมใหจําเลยแกตัววาเขาดา 
เปนแตไมใหฟองรองกันเร่ืองดาอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงเปนการหยุมหยิม” นั้น ผูเขียนเห็นวาขอความ
ดังกลาวมีความหมายเพียงวามิใหศาลรับฟองในคดีดากันเทานั้น แตหาไดหมายความไปถึงขนาด
ท่ีวาการดากันในสมัยนั้นจะไมเปนความผิดเอาเสียเลย เนื่องจากผูถูกดายังมีสิทธิท่ีจะขอใหศาลปรับ
จําเลยท่ีดาตนไดได 

 ดังกลาวมาแลววากฎหมายในชวงดังกลาวยังมิไดมีการแยกหลักเกณฑการกระทํา
ความผิดทางอาญาโดยวาจาออกเปนดูหม่ินและหม่ินประมาทออกจากกันอยางชัดเจนดังเชน
กฎหมายในปจจุบัน กฎหมายในอดีตจะเปนเพียงการบรรยายถึงลักษณะการกระทําท่ีเปนขอเท็จจริง
ไวในตัวบทอยางชัดเจนวาการกระทําอยางไรเปนความผิดและจะลงโทษอยางไรเทานั้นซ่ึงทําให
ลักษณะการกระทําถูกกําหนดไวอยางจํากัดเครงครัด และบทบัญญัติเหลานี้ยังไมมีความชัดเจนใน
แงวากรณีใดเปนเร่ืองคุมครองทางอาญา กรณีใดเปนเร่ืองทางแพง กลาวคือ ความรับผิดทางแพงกับ
ทางอาญาจะปะปนกันอยู ซ่ึงพิเคราะหไดจาก ๓๗ มาตราหนึ่ง ท่ีวา ถาขอความหม่ินประมาทเปน
ความจริงจะไมมีโทษแกผูกลาวเลย เปนความแตกตางกับหลักการหม่ินประมาทของกฎหมายอาญา
ในปจจุบัน แตมีความคลายคลึงกับหลักหม่ินประมาทในทางแพง233 

 การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยในสมัยกฎหมายตราสามดวงน้ีมีลักษณะเปนการ
ดําเนินคดีอาญาโดยเอกชน ซ่ึงการจะนําคดีไปฟองตอศาลและในขณะน้ันยังมิไดมีการแบงแยกคดี
ออกเปน “คดีอาญา” และ “คดีแพง” อยางชัดแจงเชนปจจุบัน กลาวคือ คดีท้ังสองประเภทตองชําระ
ท่ีลูกขุนในศาลหลวงเหมือนกันโดยวิธีพิจารณาคดียังปะปน เพราะการฟองคดีท้ังทางแพงและทาง

                                                           

 232ราชบุรี ดิเรกฤทธิ์, พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง.  (2513).  กฎหมายเลม 1.  หนา 72-73. 
 233เฉลิมศักด์ิ ตรีพนากร.  เลมเดิม.  หนา 8. 
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อาญาก็มีวัตถุประสงคใหมีการลงโทษจําเลยคลายกัน หากโจทกเองแพความในคดีแพงก็จะถูก
ลงโทษดวย234   

4.1.2 พระราชกําหนดลักษณะหม่ินประมาทดวยการพูดหรือเขียนถอยคําเท็จออกโฆษณา 
 ดวยเหตุท่ีบานเมืองไดเจริญยิ่งข้ึนทุกวัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี 5) ทรงเห็นวากฎหมายเกาท่ีมีอยูไมเหมาะกับเหตุการณของบานเมือง จึงไดทรงตราพระ
ราชกําหนดลักษณะหม่ินประมาทดวยการพูดหรือเขียนถอยคําเท็จออกโฆษณาการ ร.ศ. 118 ข้ึน ใน
กฎหมายฉบับนี้สวนใหญเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองหม่ินประมาทพระเจาอยูหัว พระอรรคมเหสี 
พระบรมโอรสาธิราช หรือกษัตริยตางประเทศท่ีมีไมตรีตอกรุงสยาม ไมมีขอความเกี่ยวกับเร่ือง
หม่ินประมาทโดยตรง แตเปนเร่ืองการกลาวติเตียนหรือทําใหเกิดกระดางกระเด่ืองตอแผนดิน 
สําหรับเร่ืองหม่ินประมาทระหวางเอกชนตอเอกชนนั้น ปรากฏในมาตรา 6 วา ผูใดโฆษณาดวยวาจา
หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเขียนหรือตีพิมพขอความท่ีมุงหมายจะหม่ินประมาทผูอ่ืน จนเขาตองเสียช่ือเสียง
เกียรติคุณความดีไป ก็นับวามีความผิด  ซ่ึงมีขอนาสังเกตอยูสองประการ ประการแรก ในพระราช
กําหนดฉบับนี้กลาวถึงโทษปรับเปน 2 ประการ คือเงินซ่ึงปรับเปนพินัยไวจายราชการ หรือเงินพินัย
หลวง ซ่ึงถือวาเปนโทษปรับในทางอาญาท่ีผูกระทําผิดตองจายใหแกราชการ กับคาปรับไหม ซ่ึงมี
ลักษณะคลายเปนคาทําขวัญใหแกผู ซ่ึงถูกหม่ินประมาท อีกประการหนึ่งคือ ขอความท่ีหม่ิน
ประมาทนั้นถาผูโฆษณามุงหมายจะหม่ินประมาทผูอ่ืนแลว ไมวาขอความนั้นจะจริงหรือเท็จก็เปน
ผิดทั้งส้ิน แตมีขอยกเวนท่ีไมถือวาเปนความผิดรวม 8 ขอ อันนับวาเปนบทบัญญัติท่ีคุมครองเอกชน
โดยตรง  และในพระราชกําหนดนี้ยังไดบัญญัติวิธีพิจารณาความไวดวยเสร็จ235 

4.1.3 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
 กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกวา ประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 จุลศักราช 1166 ไดถูก

ยกเลิกเม่ือ พ.ศ. 2451 เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และพระราชกําหนด
ลักษณะหม่ินประมาทดวยการพูดหรือเขียนถอยคําเท็จออกโฆษณาการ ร.ศ. 118 ก็ถูกยกเลิกไปตาม
บัญชีทายกฎหมายลักษณะอาญานั้นดวย236  

 ในภาค 2 แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญาเปนบทบัญญัติวาดวยลักษณะความผิด
และบทกําหนดโทษ การแบงสวนในภาค 2 นี้ มีลักษณะใกลเคียงกับประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี 
แตผูรางก็หลีกเล่ียงบางหมวดอยางเชน ความผิดท่ีกระทําตอคุณคาความนาเช่ือถือของส่ิงตาง ๆ 
(délits contre la foi publique) การแบงสวนอยางเกาของฝร่ังเศสท่ีแบงความผิดออกเปนความผิดท่ี
                                                           

 234กุลพล พลวัน.  (2544).  การบริหารกระบวนการยุติธรรม.  หนา 4. 
 235อนันต วิมลจิตต.  เลมเดิม.  หนา 4-6.  
 236พระวรภักด์ิพิบูลย (ม.ล. นภา ชุมสาย).  เลมเดิม.  หนา 6. 
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กระทําตอคุณคาตาง ๆ ท่ีเปนสาธารณะ (crimes et délits contre la chose publique) กับความผิดท่ี
กระทําตอเอกชน (crimes et délits contre les particuliers) ไมไดนํามาพิจารณาดวยเพราะมักจะเล่ือน
ลอยและไมสมเหตุผล เพราะการแบงสวนเชนนั้นอาจกอใหเกิดผลบางประการ นอกจากน้ันการ
แบงความผิดออกเปน 42 สวนตางกันอยางประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี หรือ 29 สวนอยาง
ประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอรแลนด หรือแมแต 17 สวนอยางประมวลกฎหมายอาญาของ
อินเดีย ทําใหเกิดมีการกระจัดกระจายจนเกินไป ซ่ึงทําใหไมอาจเห็นลักษณะสําคัญท่ีรวมกันของ
ความผิดในแตละสวนได การแบงความผิดออกเปน 9 หมวด จึงดูจะสมเหตุผลและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติมากกวา237 

 ในเม่ือไดตรวจดูบทมาตราตาง ๆ ในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 แลว เห็นวา การ
กระทําความผิดอาญาโดยวาจา มีบัญญัติกระจัดกระจายอยูหลายมาตรา ซ่ึงในสมัยนั้นวิชาความรูท่ี
เกี่ยวกับการรางกฎหมายยังไมเจริญ นอกจากน้ันตนรางท่ีไดจัดทําข้ึนจนกระท่ังรางที่ไดตรวจชําระ
แลวของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นั้นไดจัดทําเปนภาษาอังกฤษ เพราะไมมีท่ีปรึกษา
กฎหมายชาวตางประเทศท่ีทํางานในประเทศสยามผูใดท่ีมีความรูภาษาไทยอยางเพียงพอท่ีจะราง
กฎหมายเปนภาษาไทยได และเม่ือรางกฎหมายไดรับความเห็นชอบแลวจึงไดมีการแปลเปน
ภาษาไทยและถือเปนฉบับท่ีเปนทางการเพียงฉบับเดียว ซ่ึงการแปลออกมาเปนภาษาไทยนั้น
ประสบกับปญหาหลายประการ เนื่องจากไมมีศัพทกฎหมายภาษาไทยท่ีเพียงพอ และไมมีถอยคําท่ี
ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษอีกดวย แมจะมีการใชความระมัดระวังอยางมากในการตรวจ
เทียบเคียงภาษาแลวก็ตาม ก็ไมอาจหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ อันเนื่องมาจากความ
แตกตางในเชิงภาษาไปไดและเม่ือแปลเปนฉบับภาษาไทยหลังจากท่ีมีการแกไขแลว แตประมวล
กฎหมายอาญาฉบับภาษาอังกฤษไมไดมีการปรับปรุงใหมเลย238 โดยเหตุนี้ตัวบทภาษาไทยกฎหมาย
จึงใชถอยคํา ๆ เดียวกัน คือ “หม่ินประมาท” ท้ังส้ิน239 แตเม่ือพิจารณาดูขอความในแตละมาตราและ
เทียบเคียงกับตนรางฉบับภาษาอังกฤษแลวจะเห็นวา คําวา “หม่ินประมาท” ท่ีใชในมาตราเหลานี้มี
ความหมายแตกตางกัน และอาจแยกความหมายของคําวา “หม่ินประมาท” ในมาตราเหลานี้ออกเปน 
4 ความหมาย กลาวคือ 

  (ก) หม่ินประมาทแท (Defamation) ไดแก หม่ินประมาทในลักษณะท่ีเปนการใสความ 
ซ่ึงอาจทําใหเสียช่ือเสียง หรืออาจทําใหคนท้ังหลายดูหม่ินเกลียดชังเขา สวนขอความท่ีกลาวนั้นจะ

                                                           

 237สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (2546).  บันทึกของนายยอรช ปาดูซ (Georges Padoux) ท่ีปรึกษาการราง
กฎหมายของรัฐบาลสยามเก่ียวกับการรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127.  หนา 86-88. 

 238แหลงเดิม.  หนา 45-46. 
  239หยุด แสงอุทัย ง (2496).  ความผิดท่ีกระทําโดยทางวาจา.  หนา 91. 
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เปนความจริงหรือความเท็จและคําพูดท่ีกลาวนั้นจะหยาบคายหรือไม ไมสําคัญ แมกลาวถอยคําอัน
สุภาพ หากขอเท็จจริงของขอความนั้นอาจทําใหเขาเสียช่ือเสียงแลวก็ยอมเปนความผิด240 ซ่ึงบัญญัติ
อยูใน มาตรา 282  

  (ข) หม่ินประมาทในความหมายของคําวาสบประมาท (Insult) ไดแก การกลาวถอยคํา
หยาบชาดาวาเขา หรือแสดงกริยาสบประมาท ดูถูกดูหม่ินเขาซ่ึงทําใหผูท่ีถูกสบประมาท ถูกดูถูก
หรือถูกดูหม่ินนั้นฟงแลวรูสึกแสลงหรือระคายเคืองตอโสตประสาทเขา แตไมมีการใสความกัน
เพ่ือใหใครเช่ือถือวานาจะเปนจริงตามนั้น อันถึงกับทําใหเขาเสียช่ือเสียงหรือถูกผูอ่ืนเกลียดชังแต
อยางใด ซ่ึงมีบัญญัติอยูในมาตรา 116 เร่ืองหม่ินประมาทเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาท่ี มาตรา 
151 หม่ินประมาทศาลในเวลาพิจารณาคดี มาตรา 172 หมิ่นประมาทตอศาสนา และมาตรา 339 (2), 
(3) หม่ินปะมาทเขาซ่ึงหนา หรือโฆษณาหม่ินประมาทเขา 

 (ค) หม่ินประมาทซ่ึงมีความหมายอยาง (ก) และ (ข) ซ่ึงเปนการหม่ินประมาทท่ีกิน
ความหมายรวมถึงการหมิ่นประมาท 2 ชนิด241 ในตัวบทภาษาไทยใชคําวาหม่ินประมาทคําเดียว แต
ในฉบับคําแปลภาษาอังกฤษใชคําวา Insult or Defamation ซ่ึงมีความหมายรวมท้ังการสบประมาท
และใสความใหเสียช่ือเสียง ซ่ึงกระทําเพียงอยางหนึ่งอยางใดก็เปนความผิดท้ังส้ิน ซ่ึงไดแก มาตรา 
98 เร่ืองหม่ินประมาทพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัว, สมเด็จพระมเหสี, มกุฎราชกุมาร และผูสําเร็จ
ราชการแผนดิน กับมาตรา 113 เ ร่ืองหมิ่นประมาทตอ พระราชาธิบดี หรือประธานาธิบดี
ตางประเทศ  

 (ง) การกระทําดวยความเยยหยัน มีบัญญัติอยูใน มาตรา 115 ท่ีบัญญัติวา “ผูใด ลด ลม 
หรือทําอันตรายแกธง หรือเคร่ืองหมายสําหรับประเทศท่ีมีพระราชไมตรี แลมันกระทําการนั้นโดย
เปดเผย เพื่อจะแสดงความหม่ินประมาทแกประเทศนั้นไซร ทานวามันมีความผิด ฯลฯ” เม่ือ
พิจารณาดูขอความดังกลาวแลวจะเห็นวาเปนการแสดงกริยาหรือเปนการกระทําดวยความเยยหยัน 
ไมใชเปนการใสความซ่ึงอาจทําใหเสียช่ือเสียงหรืออาจทําใหคนท้ังหลายดูหม่ินเกลียดชังเขา และ
มิใชเปนการสบประมาทดูถูก  ซ่ึงเปนการกลาวดวยคําผรุสวาจา ดวยถอยคําหยาบชาดาวาเขา หรือ
แสดงกริยาสบประมาทดูถูกดูหม่ินเขา ในตนรางฉบับภาษาอังกฤษใชคําวา “With intent to deride” 
ซ่ึงมีความหมายวา ดวยเจตนาจะเยยหยัน มิไดใชคําวา Insult หรือ Defamation จึงเห็นไดวา 
ความหมายของคําวา “หม่ินประมาท” ตามมาตรา 115 ตางจากคําวา “หม่ินประมาท” ตามมาตรา 
282 และตางจากคําวา “หม่ินประมาท” มาตรา 339 (2), (3)242 
                                                           

 240อนันต  วิมลจิตต.  เลมเดิม. หนา 12-13. 
  241หยุด  แสงอุทัย ง เลมเดิม.  หนา 91. 

 242เดือน  จิตรกร.  (2495).  หม่ินประมาทในทางอาญา.  หนา 28-29. 
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  การหม่ินประมาทในลักษณะใสความกับการสบประมาทท่ีเปนการดูหม่ิน มีความ
แตกตางกันโดยพิจารณาไดจากคําพิพากษาฎีกาไดดังนี้ 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 484/2468 จําเลยโกรธเคืองโจทกท่ีไดกลาวถอยคําตอท่ีชุมชนหลาย
แหงวา “นายล้ีกํานันประพฤติตนไมสมควรแกหนาท่ีกํานัน โดยยุยงสงเสริมลูกบานใหเกิดคดีข้ึน 
ฯลฯ อวดอางวาเปนคนสนิทชิดชอบกับตุลาการและธุรการไดหลอกลวงฉอโกงเอาเงิน กินนอกกิน
เหนือ ทําใหราษฎรไดรับความเดือนรอนอยางยิ่ง” ศาลฎีกาวินิจฉัยวาเปนถอยคําหม่ินประมาทโจทก 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1161/2473 จําเลยกลาววา “โจทกไดลอบใชเคร่ืองจักรบีบน้ํามันโดย
ไมมีสิทธิจะใช” ศาลฎีกาตัดสินวาขอความท่ีกลาวเปนการหมิ่นประมาทโจทกเพราะเปนการแสดง
เจตนารายของจําเลย แกลงใสความโจทกวาเปนคนไมสุจริต อันทําใหโจทกเสียหายในอาชีพและ
เกียรติคุณความดี 
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 1273/2473 ไดความวาโจทกถูกจับโดยตองหาวาลักทรัพย จําเลยเปน
ปลัดอําเภอทําการไตสวนโจทก จําเลยเกิดโทสะข้ึนมาจึงดาโจทกวา “อายหนาดานเอาของเขาไป
จริงแลวยังไมรับ อายชาติหมาจะพลิกแผนดิน มึงไมรับกูจะเอาเขาตาราง” ดังนี้ โจทกจึงฟองขอให
ลงโทษจําเลย แตคําวาอายชาติหมานั้นโจทกไมไดกลาวระบุในฟองใหชัดเจน ศาลฎีกาเห็นวาคําวา 
“อายชาติหมา” เม่ือโจทกไมไดระบุในฟองใหชัดเจนก็ลงโทษจําเลยไมได จึงคงเหลือแตคําวา “อาย
หนาดาน” และถอยคําท่ีจําเลยดาโจทกวาอายหนาดาน เชนนี้ ดาโดยประสงคตั้งใจจะดูถูกโจทกวา
เปนคนเสียหาย ยอมเปนผิดหม่ินประมาทซ่ึงหนาตามมาตรา 339 (2)  
  คําพิพากษาฎีกาท่ี 413/2480 จําเลยยืนดาตอหนาโจทกวา “ธรรมการอําเภอหมา ๆ ผูตั้ง
มาไมดูไมแล ตั้งคนหมา ๆ มาเปนธรรมการอําเภอ” ดังนี้ มีความผิดฐานหม่ินประมาทซ่ึงหนาตาม
มาตรา 339 (2) 

4.1.4 ประมวลกฎหมายอาญา 
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทยซ่ึงเร่ิมใช

บังคับมาต้ังแตวันท่ี 21 กันยายน ร.ศ. 127 ตลอดมาจนถึงวันท่ี 1 มกราคม 2500 เปนเวลา 48 ป ได
ถูกยกเลิกไปโดย มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และใหใช
ประมวลกฎหมายอาญา บังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2500243 ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช เนื่องจาก
เห็นเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายอาญาเสียใหมเพราะต้ังแตไดประกาศใชกฎหมายลักษณะ
อาญาในพุทธศักราช 2451 เปนตนมา พฤติการณของบานเมืองไดเปล่ียนแปลงไปเปนอันมาก244 ใน

                                                           

 243ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 73, ตอนที่ 95. 15 พฤศจิกายน 2499, หนา 1 (ฉบับพิเศษ). 
 244พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499.  
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ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้  แบงออกเปน  3 ภาค  โดยภาค  1 เปนบทบัญญัติ ท่ัวไปซ่ึง
ประกอบดวยลักษณะ 1 เปนบทบัญญัติท่ีใชบังคับแกความผิดท่ัวไป ลักษณะ 2 บทบัญญัติท่ีใชแก
ความผิดลหุโทษ ภาค 2 เปนภาคความผิด ประกอบดวยความผิดตาง ๆ รวม 12 ลักษณะ และภาค 3 
วาดวยลหุโทษ  

 ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้เปนการรวบรวมเอาบทบัญญัติท่ีใชเฉพาะกับการ
กระทําความผิดลหุโทษ ซ่ึงเดิมในกฎหมายลักษณะอาญานั้นอยูกระจัดกระจายในท่ีตาง ๆ มารวม
เอาไวอยูในหมวดเดียวกัน คือ ในลักษณะ 2 ของภาค 1 ตามแบบอยางประมวลกฎหมายอาญาของ
สวิส และไดกําหนดความหมายของความผิดลหุโทษวาคือ “ความผิดซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เชนวานี้มาดวยกัน” ความหมายของ
ความผิดลหุโทษนี้ไดขยายออกไปครอบคลุมบรรดาความผิดอ่ืน ๆ ท่ีมีระวางโทษตามท่ีกําหนดไว
ดงกลาวดวย เพราะแตเดิมนั้น ความผิดท่ีเปนลหุโทษตามกฎหมายลักษณะอาญาจํากัดแตเฉพาะการ
กระทําท่ีบัญญัติใหเปนความผิดตามมาตรา 334 ถึงมาตรา 340 แหงกฎหมายลักษณะอาญาเทานั้น245 

 ในสวนของการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวลกฎหมายอาญาน้ัน ไดมีการ
พิจารณาในการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาคร้ังท่ี 
464/267/2486 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2486 โดยท่ีประชุมไดมีการเสนอใหมีการแยกความผิดลหุ
โทษออกจากประมวลกฎหมายอาญา เพราะเห็นวาการนําความผิดลหุโทษมาบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญานั้นไมเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของหมอมเจาสกลวรรนากร วรวรรณ นาย
จํารูน โปสยานนท และนายเยี่ยม เลขวนิชธัมวิทักส246 กรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวล
กฎหมายอาญา ตอนหนึ่งมีความวา  

“ม.จ.สกลฯ - การกะทําความผิดลหุโทสเอามาบัญญัติทางอาญารูสึกวาหนักหยู 
แตมีการกะทําความผิดบางหยางเชนทํารายรางกายควนเอามาบัญญัติ
ไวในประมวนกดหมายอาญา 

นายจํารูนฯ  -  แตจะเอาเปนผิดอาญาหมดก็เกินไป 
นายเยี่ยมฯ -  ควนจะเอาเพาะความผิดท่ีมีเงาไนกดหมายอาญา247” 
 อยางไรก็ตาม ขอเสนอท่ีใหมีการแยกความผิดลหุโทษออกจากประมวลกฎหมายอาญาก็

ตกไปดวยขอโตแยงสามประการดวยกัน คือ ประการแรก กรรมการขัดของท่ีความผิดฐานทําราย
รางกาย และหม่ินประมาทซ่ึงหนา โดยมีความเห็นวาบรรดาความผิดเชนนี้ควรที่จะตองมีการ
                                                           

 245พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  เลมเดิม.  หนา 82. 
 246ช่ือ และชื่อสกุล ถือตามที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมฉบับดังกลาว. 
 247ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค. 
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บัญญัติเอาไวในประมวลกฎหมายอาญา ประการท่ีสอง เกรงวาหากแยกออกไปเปนพระราชบัญญัติ
ความผิดลหุโทษจะใหญมากเกินไป และประการสุดทาย ความคิดท่ีวาเม่ือจะเอาโทษทางอาญา ก็
ตองเอาความผิดท่ีเปนลหุโทษมารวมดวย เพราะวาความผิดลหุโทษเปนเร่ืองของกฎหมายอาญา จึง
ไดมีความเห็นวาควรท่ีจะยังคงไวซ่ึงความผิดลหุโทษเอาไวในประมวลกฎหมายอาญาแตเพียงเทาท่ี
จําเปนท่ีจะตองคงไว แตทายท่ีสุดเม่ือการแกไขประมวลกฎหมายอาญาไดเสร็จส้ินลงแลวความผิด
ลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญถูกนํามาบัญญัติเอาไวในภาค 3 ของประมวลกฎหมาย
อาญาดวย248 ซ่ึงรวมถึงความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนาและโดยการโฆษณาดวยก็อยูในภาค 3 นี้
เชนกัน โดยบัญญัติไวใน มาตรา 339 (1) และ (2) ซ่ึงในรายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจ
พิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาคร้ังท่ี 503/413/2486 เม่ือวันศุกรท่ี 29 ตุลาคม 2486 นั้น 
เบ้ืองตน ประธานในท่ีประชุมไดเสนอรางมาตรา 339 (2) ไวมีถอยคําวา “ผูใดดูหม่ินผูอ่ืน มีความผิด
ตองระวางโทสจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหาสิบบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”249 ซ่ึงตามราง
มาตรา 339 (2) ขณะน้ันท่ีไดเสนอในท่ีประชุมดังกลาวไมปรากฏวามีคําวา “ซ่ึงหนา” อยูดวย แตมีผู
โตแยงวาหากบัญญัติตามรางท่ีเสนอแลว การกระทําเพียงแตนึกดูหม่ินผูอ่ืนก็ถือวาเปนความผิดโดย
ใหเหตุวาตามกฎหมายลักษณะอาญาเดิมนั้นในกรณีเชนนี้ จะเอาผิดตอเม่ือไดแสดงซ่ึงหนา แตก็มีผู
คัดคานอีกวาการดูหม่ินอาจเปนการกระทําซ่ึงกันตอหนาแตผูถูกดูหม่ินไมไดยินก็ได แตใน
ทายท่ีสุดท่ีประชุมก็ไดมีความเห็นใหใชคําในมาตรา 339 (2) นี้ วา “ผูใดดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนา มี
ความผิดตองระวางโทสจําคุกไมเกินสิบวันหรือปรับไมเกินหาสิบบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” อยางไรก็
ดี การท่ีใหมีคําวา “ซ่ึงหนา” นั้น พอจะสรุปความไดวาเพื่อตองการใหมีการแสดงออกมาซ่ึงอาการ
ของการดูหม่ิน เพราะหากเปนเชนนั้นแลวเพียงแตความคิดท่ีเปนการดูหม่ินก็จะเขามาตรา 339 (2) 
นี้ดวย คณะอนุกรรมการบางทานไมตองการใหกวางจนเกินไปนัก250 

 หากนับถึงวันท่ี 1 มกราคม 2547 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ไดใชบังคับมาถึง 47 ป
เต็ม ในระยะเวลา 47 ปท่ีผานมาประมวลกฎหมายอาญาไดรับการแกไขเพิ่มเติมหลายคร้ัง ซ่ึงการ
แกไขเพิ่มเติมเฉพาะสวนท่ีเปนการกระทําความผิดทางอาญาโดยวาจานั้น มีการแกไขท้ังส้ิน 2 คร้ัง 
คร้ังแรกในวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 ไดมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนซ่ึงมี           
พลเรือเอกสงัด ชลออยู เปนหัวหนา และตอมาวันท่ี 21 ตุลาคม 2519 คณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดินไดออกคําส่ัง ฉบับท่ี 41 เกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาวา “โดยท่ีคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผนดินพิจารณาเห็นวา อัตราโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดเกี่ยวกับการหม่ิน
                                                           

 248แหลงเดิม. 
 249ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง. 
 250แหลงเดิม. 
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ประมาท หรือดูหม่ินพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ราชาธิ
บดี ราชินี ราชสามี หรือประมุขแหงรัฐตางประเทศ เจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ี ศาลหรือผู
พิพากษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการกระทําอ่ืนเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ รัฐตางประเทศ
ซ่ึงมีสัมพันธไมตรี หรือการกระทําอันเปนการเหยียดหยามศาสนา และความผิดเกี่ยวกับตอสู
ขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน สมควรแกไขอัตราโทษเหลานั้นใหสูงข้ึน” โดยมาตราท่ีแกไข
เพิ่มเติมคร้ังนี้คือ มาตรา 112, 118, 133-136, 138, 198, 206, 326, 328 และมาตรา 393 ซ่ึงการแกไข
เพิ่มเติมคร้ังนี้เปนการแกไขใหมีผลเปนการขมขูเพ่ือผลทางการเมืองอยางชัดแจง กลาวคือ ตองการ
แสดงถึงความเฉียบขาดนั่นเอง251 ตอมามีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2535 ใหแกไขมาตรา 326 และมาตรา 328 โดยเพิ่มอัตราโทษใหสูงข้ึนอีกเปนคร้ัง
ท่ีสอง สวนเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ “ดวยปรากฏวาในปจจุบันมีผูกระทํา
ความผิดฐานหม่ินประมาทมากข้ึน ขณะเดียวกันบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษท่ีใชบังคับแกผูกระทํา
ความผิดไมเหมาะสมกับสถานการณ จึงทําใหผูกระทําความผิดดังกลาวไมเกรงกลัว สมควรแกไข
เพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงข้ึนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้252” เม่ือพิจารณาการแกไขเพิ่มเติม
เฉพาะสวนท่ีเปนการกระทําความผิดทางอาญาโดยวาจาแลวเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมท้ังสองคร้ัง
ลวนแตเปนการแกไขเพื่อเพิ่มเติมอัตราโทษเทานั้น ในสวนของลักษณะและองคประกอบของการ
กระทําความผิดมิไดมีการแกไขอยางใด 

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแลวจะเห็นไดวา ประมวลกฎหมาย
อาญาไดบัญญัติถึงถอยคําท่ีสอดคลองถูกตองกับความหมายท่ีกฎหมายมุงจะกลาวถึงในแตละ
ลักษณะความผิดไดชัดเจนข้ึน ตางจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เดิมซ่ึงใชคําวา “หม่ิน
ประมาท” เหมือนกันหมดทุกฐานความผิด ซ่ึงจะไดแยกกลุมอธิบายถึงลักษณะและรายละเอียด
ตางๆ ของความผิดแตละฐานในสวนตอ ๆ ไป 

 
4.2  วิเคราะหการนําบทบัญญัติเก่ียวกับความผิดฐานดูหม่ินมาปรับใชกับสภาพการณปจจุบัน 

 ปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว หากยอน
มองกลับไปการติดตอส่ือสารตาง ๆ ในอดีตจากท่ีเคยตองติดตอกันดวยการเดินทางไปพบกันเพื่อ
พูดจากันดวยตนเอง กลับพัฒนาข้ึนเปนการใชจดหมาย โทรเลข ตอมาไดเปล่ียนรูปแบบเปนการใช

                                                           

  251คณิต ณ นคร ง เลมเดิม.  หนา 307-309. 
 252ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 109, ตอนที่ 13.  25 กุมภาพันธ 2535, หนา 1. 
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โทรศัพท โทรสาร จนกระท่ังในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการส่ือสารรูปแบบใหมโดยใชระบบ
อินเตอรเน็ตท่ีรวดเร็วและแพรหลายถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 

 สภาพการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันคือ การนําเคร่ืองมือสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือใน
การกระทําความผิดรูปแบบตางๆ ซ่ึงมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดประเภทนี้ กลาวไดวา
โดยท่ัวไปไมมีมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดท่ีเปนพิเศษแตอยางใด กลาวคือ มูลเหตุจูงใจอาจ
เปนอะไรก็ได เชน ความตองการทาทายส่ิงใหมๆ ความตองการแกแคน ความเกลียดชัง ความอิจฉา 
หรือแมกระทั่งเพื่อความสะใจ เนื่องจากมีตนทุนในการกระทําความผิดท่ีต่ํา กลาวคืออุปกรณ
ทางการติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรสามารถหาไดงาย ราคาถูก และสามารถกระทําความผิดได
อยางงายดาย แตโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีมีนอย 

 การดูหม่ินผูอ่ืนโดยใชเทคโนโลยีการส่ือสารเปนเคร่ืองมือเปนการกระทําความผิดใน
ลักษณะเดิมแตมีรูปแบบใหมโดยใชอุปกรณส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด ทําให
สามารถกระทําความผิดไดสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ท้ังยังสามารถกระทําความผิดได
โดยงาย โดยผูกระทําความผิดไมจําตองอาศัยความรูทางเทคโนโลยีมากก็สามารถกระทําความผิดได
แลว อีกท้ังเครื่องมือในการกระทําความผิด ไดแก คอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณอ่ืนๆ 
เชน โทรศัพทมือถือ หรือโมเด็มสายโทรศัพทก็มีราคาไมแพงเหมือนในอดีต และสามารถหาไดงาย 

 นอกจากนี้ ในแงมุมของกฎหมายอาญาสภาพการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอกฎหมาย
อาญาท้ังกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ กลาวคือ เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรหรือ
เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด ทําใหการกระทําความผิด
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูกระทําสามารถกระทําความผิดไดงาย รวดเร็วและมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง แตมีโอกาสนอยท่ีจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย เพราะผูกระทําความผิด
สามารถใชเทคโนโลยีของเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ ชวยเหลือในการกระทําความผิดไดดวย เชน การ
ปดบังสถานะท่ีแทจริงของตนเอง (Anonymity) นอกจากนี้ ดวยคุณสมบัติของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงทําใหสามารถกระทําความผิดจากระยะไกลโดยผูกระทําไมจําตองอยูในสถานท่ีเกิด
เหตุเหมือนเชนอดีต จึงทําใหการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเปนไปดวยความยากลําบาก โดย
เจาหนาท่ีของรัฐตองอาศัยความรูความสามารถและความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสารและคอมพิวเตอรเปนพิเศษ ท้ังในกรณีท่ีความผิดนั้นกระทําลงจากบุคคลท่ีอยูหางโดย
ระยะทาง ยังสงผลกระทบตอปญหาเร่ืองเขตอํานาจศาล (jurisdiction) ทําใหการดําเนินคดีอาญาใน
ข้ันตอนตางๆ เชนการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด การฟองรองและพิจารณาคดี เปนไปดวยความยากลําบากดวย 
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 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของการกระทําตาง ๆ ท่ีเปนการดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดย
ระยะทางดังกลาวแลว จะเห็นวาหากการกระทําของเขาหากเปนการส่ือสารเพ่ือดูหม่ินตอตัว
ผูเสียหายโดยตรงไมมีเจตนาจะส่ือสารการดูหม่ินใหผูอ่ืนหรือบุคคลท่ีสามทราบ และไมมีลักษณะท่ี
เปนการโฆษณาแลว ยอมถือวาไมครบองคประกอบความผิดอาญาฐานหม่ินประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทย กลาวคือแมในบางกรณีขอความดูหม่ินอาจรวมขอความหมิ่นประมาทอยู
ดวย และความผิดฐานหม่ินประมาทไมคํานึงวาผูเสียหายอยูในขณะท่ีมีการกระทําหรือใกลชิดกับ
ผูกระทําหรือไม แตกรณีจะเปนความผิดฐานหม่ินประมาทไดนั้น จะตองเปนการการกระทําท่ีครบ
องคประกอบความผิดในขอท่ีวา เจตนาใสความผูอ่ืนตอบุคคลท่ีสาม ซ่ึงการะกระทําดังกลาวเปนท่ี
ชัดเจนวา ผูกระทํามีเจตนาท่ีจะทําการดูหม่ินตอผูเสียหายโดยตรงคนเดียวเทานั้น ไมมีเจตนาใส
ความตอบุคคลท่ีสามเลย การกระทําในกรณีตาง ๆ เหลานี้จึงไมเปนความผิดฐานหม่ินประมาท 

 สวนการดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางในลักษณะตางๆ ดังกลาวนั้นจะเปน
ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 หรือไมนั้น จากท่ีไดทําการศึกษา
วิจัยมาแลว เห็นวาหากมองวาในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาส่ิงท่ีกฎหมายมุงจะคุมครองหรือ
คุณธรรมทางกฎหมายเปนการคุมครองความสงบเรียบรอยของประชาชนเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
วิวาทกันเทานั้น การดูหม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีไมวาจะเปนโดยวิธี
ใดหรือโดยรูปแบบใด ยอมไมเปนความผิดเลย ท้ังนี้เพราะขาดองคประกอบความผิดไมวาในสวน
ของการกระทําท่ีตองเปนการดูหม่ินและไดรับขอความดูหม่ินในขณะนั้นทันทีทันใด หรือในสวน
ของการท่ีตองดูหม่ินในระยะท่ีอาจเกิดการทะเลาะวิวาททํารายซ่ึงกันและกันได   

 แตหากมองวาการดูหม่ินซ่ึงหนา มีส่ิงท่ีกฎหมายมุงจะคุมครอง หรือคุณธรรมในทาง
กฎหมายเปนการคุมครองเกียรติของบุคคล การกระทําดังกลาวมาท้ังหมดก็อาจถือเปนความผิดได
โดยไมจําตองมีขอจํากัดเร่ืองระยะทางหรือการไดรับขอความดูหม่ินในทันทีทันใด โดยเห็นวาคําวา 
“ซ่ึงหนา” นั้น หมายความวา ตอหนาผูถูกดูหม่ิน กลาวคือกระทําใหผูถูกกระทํารู253 ซ่ึงผูเขียนเห็น
ดวยกับแนวความคิดของฝายนี้ กลาวคือ แมบุคคลทุกคนจะมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก ซ่ึง
รวมถึงเสรีภาพท่ีจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ทุกรูปแบบโดยไมคํานึงถึงพรหมแดน ไมวา
ดวยวาจาเปนลายลักษณอักษรหรือการตีพิมพ หรือโดยอาศัยส่ือประการอื่นก็ตาม254 แตการใชสิทธิ
เสรีภาพนั้นจะตองอยูในบังคับของขอจํากัดท่ีถูกกําหนดโดยกฎหมาย และเทาท่ีไมกระทบตอสิทธิ
ของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้เพราะบุคคลทุกคนยอมความชอบธรรมในอันท่ีจะไมถูกละเมิดตอสิทธิสวนตัว 

                                                           

 253คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 131. 
 254จรัญ โฆษณานันท.  (2544).  สิทธิมนุษยชนไรพรหมแดน.  หนา 551.  
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และกฎหมายอาญานั้นนอกจากจะมีวัตถุประสงคในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองแลว
ยังมีวัตถุประสงคในการคุมครองบุคคลท่ัวไปดวย มนุษยท่ีอยูในสังคมยอมมีความชอบธรรมในอัน
ท่ีจะปกปองศักดิ์ศรีและเกียรติยศของตน เม่ือการส่ือสารมีความสําคัญอยางยิ่งในสังคม หากมีผูใช
การส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการดูหม่ินผูอ่ืนและการกระทํานั้นไมมีมาตรการใด ๆ ออกมาปกปอง
คุมครอง หรือมีการปกปองคุมครองแตไมอาจท่ีจะคุมครองส่ิงท่ีกฎหมายมุงประสงคจะคุมครอง 
หรือคุณธรรมทางกฎหมายไดอยางเพียงพอ ก็ไมอาจคงไวซ่ึงคุณคาพื้นฐานของประโยชนของรัฐ
และการรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยในสังคมได255 

 นอกจากนี้ เม่ือไดพิจารณาถึงบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของในมาตราตาง ๆ ของประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงไดแก มาตรา  372 ท่ีบัญญัติวา “ผูใดทะเลาะกันอยางอ้ืออึงในทางสาธารณหรือ
สาธารณสถานหรือกระทําโดยประการอ่ืนใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณหรือ
สาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท”  

 มาตรา 391 “ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืนโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ
จิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” และ 

 มาตรา 397 ท่ีบัญญัติวา “ผูใดในท่ีสาธารณสถานหรือตอหนาธารกํานัน กระทําดวย
ประการใด ๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอ่ืนหรือกระทําใหผูอ่ืนไดรับความอับอายหรือเดือดรอน
รําคาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” แลวเห็นวา
บทบัญญัติในกฎหมายท่ีมุงคุมครองความสงบเรียบรอยของประชาชนและปองกันมิใหเกิดการ
ทะเลาะวิวาททํารายกันนั้นไดมีบัญญัติไวในมาตราตาง ๆ ดังกลาวแลว ท่ีกฎหมายมุงใหความ
คุมครอง ในความผิดฐานดูหม่ิน ตามมาตรา 393 จึงเปนเร่ืองการคุมครอง “เกียรติ” ของบุคคล
มากกวามุงท่ีจะปองกันมิใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน สวนการที่กฎหมายบัญญัติจํากัดไวแตเฉพาะ
แตเพียง ซ่ึงหนา หรือ ดวยการโฆษณานั้น นาจะมาจากเหตุผลท่ีวา ในขณะที่ไดมีการยกราง
ประมวลกฎหมายอาญาน้ัน ผูรางมุงหมายที่จะใหมีการแสดงออกซ่ึงการกระทําอันเปนการดูหม่ิน 
เพราะคิดวาหากปราศจากคําวา “ซ่ึงหนา” แลวจะทําใหเพียงแคคิดก็จะทําใหเปนความผิดได 
ประกอบกับในชวงระยะเวลานั้นยังไมมีเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารท่ีทันสมัยอยางในปจจุบัน  

 สวนการดูหม่ินบุคคลผูอยูในฐานะพิเศษตามท่ีกฎหมายใหความคุมครองไว เชน เจา
พนักงาน ถาไดกระทําโดยมีมูลเหตุจูงใจซ่ึงไดกลาวแลวในตอนตน แมกระทําตอผูอยูหางโดย
ระยะทาง หรือไดรับขอความดูหม่ินตางวันตางเวลากับขณะทําการดูหม่ิน ก็เปนความผิดไดหาก

                                                           

 255สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 12. 
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ครบหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงกฎหมายในเร่ืองดังกลาวมิไดจํากัดถึงการกระทําวาจะตอง
กระทําซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณาเทานั้น  
 
4.3 แนวความคิดเก่ียวกับการแกไขปญหา 

 ในปจจุบันกิจกรรมการส่ือสารตางๆ ของมนุษยเกือบทุกอยางลวนแลวแตตองพึ่งพา
อาศัยการทํางานของเคร่ืองมือส่ือสารอยางขาดเสียมิได การส่ือสารจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยาง
มากตอสังคมปจจุบัน 

 จากแนวทางท่ีไดทําการศึกษามาแลว ท้ังในเร่ืองประวัติกฎหมาย คําพิพากษาของศาล
ฎีกา ความเห็นของนักกฎหมาย ตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ กับท้ัง
แนวทางในการตีความกฎหมายตาง ๆ แลว เห็นวาบทบัญญัติในเร่ืองดูหม่ินบุคคลธรรมดา ตาม
มาตรา 393 แหงประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นมิไดมีปญหาในเร่ืองความสามารถใน
การใหความคุมครองตอบุคคล แตปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาในเร่ืองของการตีความตัวบทกฎหมาย
ท่ีเครงครัดจนเกินไป  

 ปญหาวาจะตีความคําวา “ซ่ึงหนา” ใหขยายความครอบคลุมไปถึงขนาดวาเปนซ่ึงหนา
ไดแมอยูหางโดยระยะทางนั้นควรท่ีจะทําได เพราะการตีความโดยการขยายความในลักษณะ
ดังกลาวเปนการตีความขยายความเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณและความมุงหมายของกฎหมาย 
กลาวคือ เพื่อคุมครองเกียรติของบุคคลมิใหผูใดลวงละเมิดไดตามอําเภอใจและเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของการอยูรวมกันในสังคม นอกจากน้ีหากพิจารณาจากรายงานการประชุมอนุกรรมการ
ตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งท่ี 503/413/2486 แลว ก็จะพบวาเจตนารมณของผู
รางในการบัญญัติคําวา “ซ่ึงหนา” ไวดวยนั้น เพราะตองการใหมีการแสดงออกมาซ่ึงการกระทําท่ี
เปนความผิด เพราะในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 นั้น ส่ิงท่ี
กฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายคือ เกียรติ เม่ือเปนความผิดท่ีกระทําตอเกียรติแลว
ส่ิงสําคัญคือจะตองมีผูรับรู ผูเขียนจึงมีความเห็นวา คําวา “ซ่ึงหนา” นั้น ไมจํากัดเฉพาะวาจะตอง
กระทําความผิดในลักษณะท่ีกระทําตอหนา หรือหากไมกระทําตอหนาผูถูกกระทําก็จะตองไดยิน
ดวยตนเองเทานั้น แตนาจะหมายถึงการท่ีผูถูกดูหม่ินรับทราบขอความนั้นไดโดยตรง 

 ถึงแมวาประมวลกฎหมายอาญาของไทยจะไดบัญญัติข้ึนใชบังคับตั้งแตพุทธศักราช 
2500 ตั้งแตสมัยท่ีความกาวหนาตาง ๆ ท้ังทางสังคม สภาพแวดลอมวิวัฒนาการและเทคโนโลยียัง
ไมมีความเจริญก็ตาม ผูเขียนก็ยังเห็นวาถึงแมยุคสมัยจะเปล่ียนแปลงไป มีการพัฒนาในหลายดาน
ท้ังดานสังคมและเทคโนโลยีก็ตาม บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 นี้ ก็ยังไม
ลาสมัย และสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดโดยการตีความเพ่ือใหเปนไปตามความมุงหมายหรือ
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เจตนารมณของกฎหมาย และการพิจารณาวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมตามกฎหมาย
ของความผิดฐานนี้ คือ เกียรติ การแกไขกฎหมายไมใชทางออกทีดีเสมอไปสําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพราะมิเชนนั้นแลวก็จะตองมีการแกไขกฎหมายกันอยูตลอดเวลาที่เกิดปญหาข้ึนท้ังท่ีจริงแลว
ปญหาดังกลาวมิไดอยูท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมายแตอยางใด 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 จากการศึกษาถึงความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393 แหงประมวลกฎหมายอาญา
ท่ีเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการใชวาจาและภาษาในการลวงละเมิดตอเกียรติของบุคคลอ่ืน
เพียงมาตราเดียวท่ีถูกบัญญัติอยูในหมวดความผิดลหุโทษ ในการศึกษานั้นไดศึกษาโดยพิจารณาจาก
ลักษณะและแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายอาญา เจตนารมณของผูรางกฎหมาย เพื่อนํามา
วิเคราะหถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมในการนําประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 มาบังคับใชกับสภาพ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท่ีสังคมโลกมีการพัฒนาระบบการติดตอส่ือสารโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ฉับไว และมีประสิทธิภาพมาใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารหรือการแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นของตนเอง พบวามีการใชเทคโนโลยีดังกลาวประกอบกับอาศัยชองวางของกฎหมาย
เพื่อกอใหเกิดความเสียหายตอเกียรติ และช่ือเสียงของผูอ่ืน หรือใชเปนเครื่องมือในการกระทํา
ความผิด กรณีของปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน เชน การสงขอความท่ีหยาบ
คาย  หรือขอความที่ เปนการดูหม่ินผู อ่ืนผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาพบวาในการพิจารณาความสัมพันธระหวางสังคมกับกฎหมายอาญา
และบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญามาตรา 393 นี้ กฎหมายอาญาเปนมาตรการอยางหน่ึงท่ีรัฐนํามาใช
เปนการจํากัดขอบเขตหรับการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ
โฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืนท่ีเปนเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 34 ไดบัญญัติใหความรับรองไว  

 การกระทําความผิดฐานดูหม่ินนั้นมีบัญญัติไวในหลายมาตราดวยกันแตกตางไปตาม
ฐานะของบุคคลผูถูกดูหม่ิน สําหรับการดูหม่ินบุคคลธรรมดานั้น มีบัญญัติอยูในมาตรา 393 อันอยู
ในหมวดวาดวยความผิดลหุโทษ ซ่ึงการท่ีเปนความผิดลหุโทษนี้สงผลใหการกระทําความผิดตาม
บทบัญญัติแหงมาตรา 393 นี้มีลักษณะสําคัญส่ีประการ คือ 

 1. แมการดูหม่ินนั้นจะเปนความผิดลหุโทษซ่ึงโดยปรกติไมตองเจตนาก็มีความผิด 
แตสําหรับความผิดฐานดูหม่ินนี้จะตองไดกระทําโดยเจตนาจึงจะมีความผิด 

 2.  การพยายามกระทําความผิดฐานดูหม่ินไมตองรับโทษฐานพยายาม ซ่ึงความผิด
อาญาท่ัวไปนั้น การพยายามกระทําความผิดอาญาตองรับโทษกึ่งหนึ่ง 
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 3.  การเปนผูสนับสนุนในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาอันเปนความผิดลหุโทษนั้นไม
ตองรับโทษ ซ่ึงความผิดอาญาท่ัวไป ผูสนับสนุนการกระทําความผิดตองรับโทษสองในสามสวน
ของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดท่ีตนสนับสนุนนั้น 

 4. ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาอันเปนความผิดลหุโทษน้ี เปนความผิดอาญาตอ
แผนดินจึงไมอาจประนีประนอมยอมความกันได 

 ดังนั้น ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาหรือโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 393 จึงเปนความผิดตอเกียรติเพียงมาตราเดียวท่ีถูกจัดใหอยูในหมวดความผิดลหุโทษ 

 ในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393 นี้ กฎหมายไดบัญญัติเอาไวเปนสองสวน 
คือ การดูหม่ินผูอ่ืนซ่ึงหนากรณีหนึ่ง และการดูหม่ินผูอ่ืนโดยการโฆษณาอีกกรณีหนึ่ง การดูหม่ิน
ผูอ่ืนซ่ึงหนามิไดหมายความวา จะตองดูหม่ินตอหนาของบุคคลนั้นโดยตรงอยางเดียว แตมี
ความหมายรวมถึง การดูหม่ินตอบุคคลอ่ืนซ่ึงเขาสามารถจะไดยินขอความการพูดดูหม่ินนั้นได 
สาระสําคัญอยูตรงท่ีวา ผูถูกดูหม่ินไดยินขอความดูหม่ินนั้นในขณะถูกดูหม่ินหรือไม ถาไดยินก็ถือ
วาเปนการดูหมิ่นซ่ึงหนาตามความหมายแหงมาตรา 393 นี้  

 สวนการดูหม่ินผูอ่ืนโดยการโฆษณา หมายถึง กระทําใหแพรหลายหรือเผยแพรไปสู
สาธารณชน หรือการดูหม่ินในลักษณะการใหรูกันหลาย ๆ คน ไมใชพูดกันตัวตอตัว การกระทําให
แพรหลาย คือ การทําใหทราบถึงผูอ่ืน แตจะตองทราบถึงบุคคลอ่ืนมากนอยเพียงใดยังไมเปนการ
แนนอน การดูหม่ินโดยการโฆษณานี้ไมจําเปนตองกลาวตอหนา หรือกลาวใหผูถูกดูหม่ินไดยินแต
อยางใด 

 ความผิดฐานดูหม่ินและหม่ินประมาทในกลุมประเทศท่ีมีระบบกฎหมายเปนระบบคอม
มอนลอวนั้น อยูในหลักท่ีเรียกวา “Defamation” ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตอช่ือเสียงของบุคคล
อ่ืน แยกเปนการหม่ินประมาททางคําพูด (slander) และการหม่ินประมาททางการเขียน (libel) การ
ดําเนินคดีในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอวอยาง สหรัฐอเมริกาและอังกฤษสวน
ใหญเปนการฟองรองเรียกคาเสียหายในทางแพงมากกวาการใหรับโทษทางอาญา เพราะรัฐเห็นวายัง
ไมมีความจําเปนตองลงโทษอาญากับผูกระทําผิดฐานนี้ สวนความผิดฐานดูหม่ินนั้นมิไดมีการ
บัญญัติใหความผิดดังกลาวท่ีไดกระทําดวยการใชวาจาเปนความผิดอาญา เพียงแตบัญญัติใหเปน
ความผิดในทางละเมิดซ่ึงคูกรณีจะตองไปฟองเรียกคาเสียหายกันเอง  

 สําหรับประเทศในกลุมระบบกฎหมายซีวิลลอว อยางประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนั้นเห็นวา กฎหมายอาญามีหนาท่ีในการคุมครองนิติสมบัติ หรือคุณธรรมทางกฎหมาย
(Rechtsgut) เพ่ือใหความสงบสุขและความเรียบรอยเกิดข้ึนในสังคม ประเทศในกลุมภาคพื้นทวีป
ยุโรปอยางสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มีแนวความคิดเกี่ยวกันหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูหม่ิน
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ในการคุมครองประโยชนของบุคคล คือ “เกียรติ” เปนหลัก และเปนหัวใจของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การดูหม่ินของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ตามประมวลกฎหมายอาญาแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันไดบัญญัติใหความผิดฐานดูหม่ินและความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นอยูในหมวดเดียวกัน 
อันไดแก หมวดท่ี 14 วาดวยความผิดเกี่ยวกับการดูหม่ิน โดยมีมาตรา 185 เปนแมบทหลักสําหรับ
การกระทําความผิดฐานดูหม่ิน ซ่ึงบัญญัติวา “การดูหม่ินตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปหรือปรับ 
และถาการดูหม่ินดังกลาวไดกระทําโดยมีเจตนาเพ่ือประสงคท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปหรือปรับ” ซ่ึงตามบทบัญญัติดังกลาวนั้น การดูหม่ิน 
คือ การกระทําโดยจงใจตอเกียรติของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมายท่ีแสดงออกมาซ่ึงการขาด
ความเคารพนับถือ หรือความไมเคารพยําเกรง และเปนการบัญญัติเอาไวเปนอยางกวางไมจํากัดวา
ตองทํา “ซ่ึงหนา” และไมใชความผิดท่ีถูกบัญญัติอยูในหมวดความผิดวาดวยความผิดลหุโทษอยาง
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 393 และตามมาตรา 192 ของประมวลกฎหมายอาญาแหง
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันก็กําหนดวาการพิสูจนความจริงของส่ิงท่ีไดดูหม่ินไปนั้นก็ไมทําใหผูดู
หม่ินหลุดพนจากความรับผิดไปได  

 กฎหมายอาญานั้นนอกจากจะมีวัตถุประสงคในการคุมครองบุคคลท่ัวไปและรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองแลว ยังมีวัตถุประสงคในการลงโทษผูกระทําผิดดวย เกี่ยวกับการ
ลงโทษน้ียอมเห็นไดวา เปนเร่ืองกระทบกระเทือนตอสิทธิ และเสรีภาพของผูถูกลงโทษโดยตรง 
แมวาผูถูกลงโทษเปนผูกระทําผิดก็ตาม กฎหมายยอมมีเจตนารมณท่ีจะระมัดระวังใหการลงโทษนั้น
เปนธรรมแกผูถูกลงโทษดวย การตีความกฎหมายอาญาจึงเปนหลักประกันวาผูถูกลงโทษจะไดรับ
ความเปนธรรม  

 โดยหลักแลวการตีความกฎหมายอาญา ถือหลักวา กฎหมายอาญาตองตีความโดย
เครงครัดตามตัวอักษร ซ่ึงหมายถึงตามความมุงหมายแหงตัวอักษร ปญหาวาจะตีความคําวา “ซ่ึง
หนา” ใหขยายความครอบคลุมไปถึงขนาดวาเปนซ่ึงหนาไดแมอยูหางโดยระยะทางนั้นควรท่ีจะทํา
ได เพราะการตีความโดยการขยายความในลักษณะดังกลาวเปนการตีความขยายความเพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณและความมุงหมายของกฎหมาย กลาวคือ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของการอยู
รวมกันในสังคมและเพื่อคุมครองเกียรติของบุคคลมิใหผูใดลวงละเมิดไดตามอําเภอใจ นอกจากนี้
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาคร้ังท่ี 
503/413/2486 แลว ก็จะพบวาเจตนารมณของผูรางในการบัญญัติคําวา “ซ่ึงหนา” ไวดวยนั้น เพราะ
ตองการใหมีการแสดงออกมาซ่ึงการกระทําท่ีเปนความผิด เพราะในความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 นั้น เปนความผิดท่ีกระทบตอเกียรติ และประกาศใหรูกัน ดังนั้น 
จึงจําเปนท่ีจะตองมีผูรับรู ผูเขียนจึงมีความเห็นวา คําวา “ซ่ึงหนา” นั้น ไมจํากัดเฉพาะวาจะตอง
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กระทําความผิดในลักษณะท่ีกระทําตอหนา หรือหากไมกระทําตอหนาผูถูกกระทําก็จะตองไดยิน
ดวยตนเองเทานั้น แตนาจะหมายถึงการท่ีผูถูกดูหม่ินรับทราบขอความน้ันไดโดยตรง หรือการ
กระทําในลักษณะท่ีใหผูถูกดูหมิ่นรับรูถึงการดูหม่ินนั้น 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

 ขอบเขตและสภาพความรับผิดของความผิดฐานดูหม่ินบุคคลธรรมดา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 393 ตามท่ีไดศึกษามาแลวนั้น พบวาเปนปญหาของการตีความกฎหมายที่มี
ความเขาใจกันมาโดยตลอดเวลาวากฎหมายอาญานั้นตองตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัด จึงทํา
ใหยังไมอาจกําหนดขอบเขตและความรับผิดในความผิดฐานนี้ใหสามารถคุมครองผูเสียหายซ่ึงถูกดู
หม่ินจากบุคคลซึ่งอยูหางโดยระยะทางได นักกฎหมายสวนใหญยังคงมีความเห็นวาความผิดฐานนี้
มุงคุมครองความสงบเรียบรอยของบานเมืองเปนหลัก มากกวาฝายท่ีเห็นวาความผิดฐานนี้มุง
คุมครองเกียรติของบุคคล และแมจะมองวาเปนการคุมครองเกียรติของบุคคลก็ยังติดปญหาในเร่ือง
ตัวบทกฎหมายนั้น ๆ บัญญัติจํากัดไวเฉพาะการกระทําท่ีตองเปนการกระทําโดยซ่ึงหนาหรือดวย
การโฆษณาเทานั้น และมองวาไมอาจตีความคําวา “ซ่ึงหนา” ใหหมายความรวมไปถึงการกระทํา
ตาง ๆ ในทุกกรณีได เปนเหตุใหปญหาดังกลาวถูกมองขามมาเปนเวลานานท้ังท่ีสภาพสังคมและ
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการส่ือสารกําลังพัฒนาไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว  

 การส่ือสารของมนุษย ไมวาจะทําในรูปแบบใด ลวนเปนเร่ืองสําคัญท่ีอาจทําให
เศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนาหรือทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในบานเมืองข้ึนได การ
ตีความกฎหมายตามถอยคําในบทบัญญัติดังกลาวอยางเครงครัดทําใหมีขอจํากัดสําคัญท่ีทําใหการดู
หม่ินตอบุคคลซ่ึงอยูหางโดยระยะทางไมครบองคประกอบความผิดและไมอาจลงโทษผูกระทําได 
ดังนี้ ผูเขียนเห็นวาควรตีความขยายความได เพราะการตีความขยายความนั้นหากเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายแลวก็สามารถทําได การตีความกฎหมายอาญาคงหามเพียงแตการเทียบบท
กฎหมายอยางยิ่ง นอกจากน้ีผูเขียนยังเห็นวาการตีความขยายความเชนนี้ มิใชกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติ
ท่ีบัญญัติเอาไวเปนความผิด เนื่องจากมีบทบัญญัติท่ีบัญญัติไวเปนความผิดแตมีปญหาเร่ืองการ
ตีความหมายของการกระทําซ่ึงบัญญัติเอาไวในบทบัญญัติ และหากเราตีความใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายแลวก็จะสามารถยับยั้งการกระทําความผิด ตลอดจนคุมครองผูเสียหาย โดย
ไมจําตองมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 และประการสําคัญ
ผูเขียนเห็นวาการพิจารณาถึงส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายตามมาตรา 393 นี้
เปนส่ิงสําคัญที่สุด โดยหากพิจารณาวาส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครองหรือคุณธรรมทางกฎหมายของ
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ความผิดฐานดูหม่ินซ่ึงหนาตามมาตรา 393 คือ เกียรติแลว ก็จะทําใหปญหาในการนําบทบัญญัติ
แหงกฎหมายท่ีมีอยูมาใชเพื่อใหครอบคลุมกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาพการณปจจุบันนั้นหมดไปได 

 นอกจากนี้ผูเขียนยังเห็นวาปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความกาวหนาและพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว หากยอนมองกลับไปการติดตอส่ือสารตาง ๆ ในอดีตจากท่ีเคยตองติดตอกันดวย
การเดินทางไปพบกันเพื่อพูดจากันดวยตนเอง กลับพัฒนาข้ึนเปนการใชจดหมาย โทรเลข ตอมาได
เปล่ียนรูปแบบเปนการใชโทรศัพท โทรสาร จนกระท่ังในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการส่ือสาร
รูปแบบใหมโดยใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีรวดเร็วและแพรหลายถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางยิ่งข้ึน
จึงควรเพิ่มความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีของผูเกี่ยวของในการนําตัวผูกระทําความผิดโดย
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระทําความผิดมาลงโทษ เนื่องจากหากไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะทําใหการปฏิบัติงานไมมีข้ันตอนและไมชัดเจน ไมสามารถปรับกฎหมายให
เขากับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนได ทําใหไมกลาท่ีจะสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด ซ่ึงความรูความ
เขาใจในเทคโนโลยีนั้นจะทําใหเขาใจไดวาโดยปรกติการใชเทคโนโลยีนั้นโดยตัวของมันเองแลว
มิไดเปนความผิด แตการกระทําในขณะท่ีใชเทคโนโลยีตาง ๆ นั้นตางหากท่ีเม่ือครบองคประกอบ
แลวจึงเปนการลวงละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของตอกระบวนการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษจึงควรมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีตาง ๆ เปนอยางดี ท้ังนี้ เพื่อทําให
สามารถยับยั้งการกระทําความผิดตลอดจนคุมครองผูเสียหายใหมีหลักประกันคุมครองจากรัฐอยาง
ถูกตอง และครอบคลุมถึงแนวทางการกระทําความผิดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและ
เทคโนโลยี 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวชุติกาญจน ศรีณัฐกุล  
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก 

มหาวิ ทย า ลั ยสย าม  ในป ก า รศึ กษ า  2 5 4 0  และ
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ในปการศึกษา 2544  

ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน ทนายความอิสระ DPU
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